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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Sterownik do rekuperatorów

HRU-MinistAir
Kontroler standardowy - manualny 

HRU-MinistCONT-Man

Działanie Opis Dostępność

Regulacja prędkości 
wentylatorów

Dostępna jest 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora powietrza 
nawiewanego i wentylatora powietrza wylotowego.

3 stopnie prędkości 
(każdy wentylator)
(Wysoki/Średni/Niski)

Funkcja zwiększania 
prędkości wentylatorów 
,,Boost”

Ta funkcja służy do zwiększania prędkości wentylatora:
Alternatywa-1: Za pomocą przycisku ,,Boost” na tablicy sterowniczej
Alternatywa-2: Z wykorzystaniem wejścia przekaźnikowego bezpotencjałowego 
lub wejścia 230V (np. oświetlenie kuchni, oświetlenie łazienki itp.) na płytce 
drukowanej.

Standard
Standard

Funkcja kontroli filtrów

Istnieją dwa alternatywne sposoby kontroli filtrów:
Alternatywa-1: Rejestrowany jest czas pracy urządzenia i po upływie ustawionego 
czasu, na tablicy sterowniczej generowany jest alarm sygnalizujący konieczność 
wymiany filtra.
Alternatywa-2: Czas wymiany filtra można kontrolować mechanicznie za pomocą 
przełącznika ciśnieniowego. W przypadku tej metody, kiedy konieczna jest 
wymiana filtra, na tablicy sterowniczej generowany jest alarm.

Standard

Opcja

Funkcja By-Pass Przefiltrowane świeże powietrze jest dostarczane do wewnątrz, z pominięciem
wymiennika ciepła. Standard

Funkcja sterowania 
nagrzewnica elektryczną

Nagrzewnica elektryczna posiada automatyczne, maksymalnie 2-stopniowe 
sterowanie, zależne od ustawionej temperatury i temperatury wewnątrz 
pomieszczenia.

Standard

Czujnik (VOD) Wentylatory pracują w sposób ciągły, zgodnie ze wskazaniami czujnika CO lub 
czujnika jakości powietrza. Opcja

Czujnik (Humidity) Wentylatory pracują w sposób ciągły, zgodnie z wilgotnością powietrza 
wewnętrznego. Opcja

Funkcja zabezpieczająca 
przez zamarznięciem

Kiedy temperatura powietrza na zewnątrz jest zbyt niska, ta funkcja 
zabezpiecza wymiennik ciepła przed zamarzaniem. Standard

Funkcja sterująca 
nagrzewnicą wstępną

Kiedy temperatura powietrza na zewnątrz jest zbyt niska, świeże powietrze jest 
ogrzewane przez nagrzewnicę wstępną zanim wejdzie do centrali wentylacyjnej. 
Ta funkcja zabezpiecza wymiennik ciepła przed zamarzaniem.

Standard

Funkcja sterowania 
zewnętrznego (BMS)

IN: Urządzenie można włączyć/wyłączyć z użyciem tablicy sterowniczej.
OUT 1: Informacja na temat “stanu urządzenia”.
OUT 2: Informacja o “uszkodzeniu”.

Standard

Funkcja Modbus Ta funkcja umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami centrali za pomocą 
komputera PC lub centralnego systemu automatyzacji. Standard

Zegar tygodniowy Urządzenie można zaprogramować w taki sposób, że będzie działało okresowo 
w ciągu tygodnia. Standard

Funkcja rejestrowania Funkcja umożliwia rejestrowanie wszystkich możliwych opcji roboczych 
urządzenia. Standard

Funkcja pożarowa Ta funkcja służy do zmiany statusu roboczego urządzenia w przypadku pożaru. Standard

Ostrzeżenia

- Wymiana filtra
- Awaria wentylatora
- Awaria nagrzewnicy wstępnej
- Awaria nagrzewnicy

Standard
(wyświetlanie kodu 

błędu)

Funkcja zabezpieczenia 
przed dziećmi Służy do blokowania klawiatury. Standard

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Akcesoria do rekuperatorów

HRU-MinistAir
Filtry F7

Filtr EU7 (F7) należy do grupy filtrów dokładnych, skuteczność 
filtracji wynosi 80- 90% dla cząstek 0.4µm. 

Filtry EU4

Kod Klasa filtra
Wymiar

[mm]

HRF-Mair-250-F7 F7 150x360x30

HRF-Mair-450-F7 F7 215x605x45

Kod Klasa filtra
Wymiar

[mm]

HRF-Mair-250-EU4 EU4 150x360

HRF-Mair-450-EU4 EU4 215x605

http://www.alnor.com.pl/

