
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA
CENTRALA NAWIEWNA IWF-200

1. INFORMACJE OGÓLNE
Centralka nawiewna przystosowana jest do monta�u na
�cianie, wewn�trz pomieszczenia, przeznaczona do
współpracy z okr�głym kanałem wentylacyjnym o �rednicy
100 mm. Zadaniem centralki jest dostarczenie �wie�ego,
oczyszczonego z kurzu, sadzy, insektów a w zale�no�ci od
potrzeb równie� ogrzanego powietrza do pomieszczenia.
Centrala standardowo wyposa�ona jest w wentylator
nawiewny z bezstopniowym regulatorem obrotów, filtr klasy
EU3 (EU7 jako opcja), grzałk� elektryczn� z układem
zabezpiecze� przed przegrzaniem i przeł�cznikiem mocy
grzałki. Obudowa centralki jest wykonana z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Wentylator nawiewny z ło�yskami
kulkowymi, termicznym zabezpieczeniem silnika przed
przegrzaniem, o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji B.
Wirnik wentylatora z łopatkami pochylonymi do przodu,
wykonany z galwanizowanej blachy stalowej, wywa�any
dynamicznie zgodnie z ISO 1940. Element grzejny o mocy
500W wykonany jest ze stali nierdzewnej. Panel sterowania

umo�liwia kierowanie prac� centralki: wł�cza lub wył�cza
wentylator i element grzejny, pozwala  na ustawienie mocy
grzałki (500/250 W) oraz mo�na ustali� wydajno��
wentylatora.

2. DANE TECHNICZNE
2.1. Producent.
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2.2. Dane techniczne.
Wydajno��* [m3/h)

Typ Napi�cie [V] Moc nominalna [W] Moc grzewcza [W] Max pr�dko�� obrotowa
wentylatora [obr/min] Max Min

IWF 200 230 575 500/250 2300 265 150

* z filtrem EU3

3. ZABEZPIECZENIE
Centralki maj� standardowo montowany automatyczny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem, który samoczynnie wył�cza element
grzejny, gdy temperatura powietrza w pobli�u elementu grzejnego przekroczy warto�� 75OC – sygnalizacja przez zapalenie �ółtej
lampki.. Wzrost temperatury i wył�czenie grzałki mo�e by� spowodowany:
- uszkodzeniem wentylatora, zablokowaniem wirnika, zatkaniem wlotu powietrza do centralki;
- zanieczyszczeniem filtra, w stopniu uniemo�liwiaj�cym dostateczny przepływ powietrza.
W przypadku przegrzania, wył�cznik samoczynny wył�cza grzałk� i nast�puje zapalenie �ółtej lampki. Wentylator pracuje nadal. Z
chwil� o chłodzenia czujnika nast�puje automatyczne zał�czenie grzałki.
Je�eli dochodzi do cz�stych wył�cze� grzałki nale�y sprawdzi� czy wentylator jest sprawny, a filtr nie jest zanieczyszczony.
Układ elektryczny chroniony jest bezpiecznikiem topikowym 3,15A. W przypadku przepalenia nale�y koniecznie sprawdzi�
przyczyn� przepalenia, usun�� j� i wymieni� go na identyczny.

4. INSTALACJA
4.1. Sprawdzi� czy centrala nie została uszkodzona w czasie transportu.
4.2. Podł�czenie instalacji elektrycznej powinno by� wykonane przez wykwalifikowany i upowa�niony do tego personel, zgodnie

z odpowiednimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi w Polsce.
UWAGA !
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK CZYNNO�CI WYKONYWANYCH PRZY CENTRALI NALE�Y ODŁ�CZY�
URZ�DZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ.
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ZABRONIONA JEST PRACA URZ�DZENIA W STANIE ZDEMONTOWANYM.

4.3. Podł�czenie elektryczne do przewodu zasilaj�cego – opis przewodów:

4.4. Centralk� nale�y montowa� w pozycji pionowej (wylotem do góry), w pomieszczeniu, w którym zale�y u�ytkownikowi na
utrzymaniu odpowiedniej czysto�ci powietrza i stałej temperatury. Nie zaleca si� instalowania centralki w naro�nikach
pomieszcze� gdzie wyst�puje niedostateczny obieg powietrza.

4.5. Centralk� nale�y montowa� tak aby wolna przestrze� mi�dzy urz�dzeniem a najbli�sz� przeszkod� wynosiła minimum 50 cm,
a wolna przestrze� od wylotu powietrza do przeszkody wynosiła minimum 100 cm.

4.6. W czasie u�ytkowania centrali nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wylot powietrza. Wylot powietrza musi by� zawsze
odsłoni�ty, ZABRANIA SI� ZAKRYWANIA WYLOTU, suszenia, itp. Działania takie gro�� po�arem, mog� spowodowa�
uszkodzenie centralki i utrat� gwarancji.

4.7. Filtr powietrza nale�y regularnie czy�ci� stosownie do warunków pracy, w przeciwnym  wypadku nast�pi obni�enie
parametrów pracy centrali.

5. SPOSÓB MONTA�U
5.1. Odkr�ci� dwie górne �ruby mocuj�ce �cian� przedni� do obudowy centrali (nie odkr�ca� �rub dolnych) i odchyli�.
5.2. Wyznaczy� miejsce instalowania i rozstaw kołków rozporowych w �cianie zgodnie z rozstawem otworów z tylnej �cianki

centralki.
5.3. W wyznaczonym miejscu instalowania nale�y w �cianie osadzi� kołki rozporowe.
5.4. Przymocowa� centralk� do �ciany poprzez przykr�cenie �rub monta�owych (4 sztuki w komplecie).
5.5. Zamkn�� �ciank� przedni� centrali i dokr�ci� dwie górne �ruby mocuj�ce pokryw� przedni� do obudowy centrali.

6. OBSŁUGA

Mo�na wyró�ni� dwa tryby pracy centralki:
1. Nawiew oczyszczonego powietrza do pomieszczenia.
2. Nawiew oczyszczonego i podgrzanego powietrza do pomieszczenia.

Pierwszy tryb uzyskujemy poprzez przeł�czenia przycisku 1 do pozycji I, zaczyna pracowa� wentylator, przycisk czarny 2 pozostaje
na pozycji O a lampki kontrolne czerwona 3 i pomara�czowa 4 nie pal� si�. Pr�dko�� obrotow� wentylatora mo�na regulowa�
pokr�tłem 5.
Drugi tryb uzyskujemy poprzez przeł�czenia przycisku 1 do pozycji I, zaczyna pracowa� wentylator, nast�pnie wł�czamy element
grzejny przyciskiem czarnym 2. Je�eli czarny przycisk 2 jest na pozycji I, element grzejny pracuje z pełn� moc� (500W), je�eli czarny
przycisk 2 jest na pozycji II, element grzejny pracuje z połow� mocy (250W). Je�eli element grzejny jest wł�czony to �wieci si�
czerwona lampka 3. Je�eli pomara�czowa lampka 4 si� �wiecioznacza to, �e element grzejny si� przegrzewa i nale�y w tym wypadku
sprawdzi� stan filtra (czy nie jest zbyt zanieczyszczony a w razie konieczno�ci wyczy�ci�) lub sprawdzi� czy wentylator jest sprawny.
Pr�dko�� obrotow� wentylatora mo�na regulowa� pokr�tłem 5.

7. CZ��CI ZAMIENNE , NAPRAWY ITP.
Zaleca si� stosowanie tylko i wył�cznie oryginalnych cz��ci zamiennych oraz oryginalnego wyposa�enia dodatkowego. Ewentualne
naprawy centralek IWF200 powinny by� wykonywane przez producenta.

1 – przycisk wł�czaj�cy/wył�czaj�cy centralk� (zielony)

2 – przycisk wł�czaj�cy/wył�czaj�cy element grzejny

3 – lampka sygnalizuj�ca prac� grzałki (czerwona)

4 – lampka sygnalizuj�ca przegrzewanie grzałki (�ółta)

5 – pokr�tło  regulacji obrotów wentylatora, regulacja wydajno�ci


