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Drogi Kliencie, 
 

Dziękujemy za wybór centrali MISTRAL. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów 
z użytkowaniem i eksploatacją urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z pełną  
dokumentacją montażu dostępną na płycie CD. Niniejsza instrukcja jest jedynie wersją skróconą  
i nie zawiera wszystkich uwag oraz informacji niezbędnych do prawidłowego montażu urządzenia. 

Montażu instalacji wentylacyjnej oraz uruchomienia urządzenia powinien dokonać 
wykwalifikowany instalator zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej i wymaganiami odpowiednich 
norm. Podłączeń elektrycznych powinien dokonać wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami SEP.  
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1. MONTAŻ I POSADOWIENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ 
 

WYBÓR POMIESZCZENIA I USADOWIENIE 
 WYMAGANIA BUDYNKU 

Centrala powinna pracować w instalacjach wentylacji obiektów użytkowych w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych. Nie powinna być używana w czasie remontów, w potencjalnie wybuchowej atmosferze, 
w atmosferach o wysokim zapyleniu, wysokiej wilgotności oraz w obecności wyziewów agresywnych 
o działaniu korozyjnym.  

Nie należy stosować central do procesu suszenia nowych lub modernizowanych obiektów 
budowlanych. Pierwszy sezon to okres suszenia budynku (wybudowane przegrody oddają duże 
ilości wody) i nie jest to okres normalnej eksploatacji obiektu. 
Patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI REKUPERATORÓW (DTR) (https://www.pro-vent.pl/pliki-do-pobrania/) 

 WYMAGANE WARUNKI W POMIESZCZENIU 

Centralę należy umieścić w pomieszczeniu suchym i zadaszonym o temperaturze dodatniej zgodnie 
z wymaganiami układu rozmrożeniowego - patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI REKUPERATORÓW (DTR),  
5.4. WARUNKI ŚRODOWISKOWE (https://www.pro-vent.pl/pliki-do-pobrania/) 

 POSADOWIENIE 

WERSJA STOJĄCA: Urządzenie posadowić na własnych nóżkach na stabilnym podłożu.  
WERSJA PODWIESZANA: Urządzenie podwiesić na przeznaczonych uchwytach montażowych.  

 ZGODNOŚĆ Z NAKLEJKAMI NA OBUDOWIE 

Do centrali podłączyć kanały wentylacyjne (nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia) zgodnie z informacjami 
na obudowie. 

 

DOSTĘPNOŚĆ URZĄDZENIA 
 PRZESTRZEŃ ZAPEWNIONA ZGODNIE Z DTR 

 
Odległość centrali  

od najbliższej przeszkody 

Przestrzeń wymagana do zachowania przy montażu centrali 
jest opisana w dokumentacji techniczno-ruchowej 
urządzenia oraz przedstawiona na rysunku obok. 

 UMOŻLIWIENIE WYMIANY FILTRÓW I WYCIĄGNIĘCIA 
     REKUPERATORA 

WERSJA STOJĄCA: Aby zapewnić możliwość wyjęcia 
wymiennika ciepła ze środka obudowy, odległość najbliższej 
przeszkody od frontu urządzenia nie może być mniejsza niż 
jego głębokość. Należy również zapewnić minimalną 
odległość 8-10 cm od ścianek centrali do stropu lub ściany 
pomieszczenia.  
Wymiana filtrów zalecana jest co ok. 3 miesiące. 

WERSJA PODWIESZANA: Aby zapewnić możliwość wyjęcia wymiennika ciepła ze środka obudowy, zachować 
odległość najbliższej przeszkody od frontu urządzenia zgodnie z warunkami montażu centrali. 
Zagwarantować należy wielkość otworu rewizyjnego umożliwiającego wyjęcie wymiennika - patrz 
INSTRUKCJA OBSŁUGI REKUPERATORÓW (DTR) (https://www.pro-vent.pl/pliki-do-pobrania/) 

 UMOŻLIWIENIE DEMONTAŻU 

Dodatkowe czynniki jak m. in. dostępność samego pomieszczenia powinny zapewniać możliwość demontażu 
kanałów wentylacyjnych w celach serwisowych oraz możliwość demontażu i wyciągnięcia całego urządzenia 
(centrali) jak również elementów dodatkowych jak np. przepustnic, nagrzewnic kanałowych itp. 

 
  

https://www.pro-vent.pl/pliki-do-pobrania/
https://www.pro-vent.pl/pliki-do-pobrania/
https://www.pro-vent.pl/pliki-do-pobrania/


Skrócona instrukcja montażu centrali wentylacyjnej MISTRAL 

 4 

 

ODPŁYW SKROPLIN 

 STABILNE PODWYŻSZENIE (WERSJA STOJĄCA) 

 
Pochylenie centrali i odprowadzenie skroplin 

Centralę należy posadowić na wypoziomowanym 
stabilnym, podwyższeniu. 

 ODPOWIEDNIE POCHYLENIE CENTRALI 

WERSJA STOJĄCA: wymagane pochylenie centrali 
w kierunku odpływu skroplin (około 2-5%) oraz 
w kierunku tylnej ścianki ok. 2%. 
WERSJA PODWIESZANA: wymagane pochylenie 
centrali w kierunku odpływu skroplin oraz 
w kierunku tylnej ścianki ok. 3-5%. 
 

 

 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPŁYWU SKROPLIN, WYKONANIE SYFONU 

Przewody odprowadzenia skroplin należy ułożyć ze spadkiem do wewnętrznych przewodów kanalizacji lub 
na zewnątrz budynku. W przypadku układania przewodów w przestrzeni nieogrzewanej należy je 
zabezpieczyć otuliną cieplną oraz samoregulującym przewodem grzejnym. Zgodnie z rysunkiem powyżej, na 
instalacji odpływu skroplin BEZWZGLĘDNIE MUSI BYĆ WYKONANY SYFON. Zaleca się stosować syfon kulowy 
PRO-VENT  https://www.pro-vent.pl/wyposazenie-dodatkowe/ . 

 

 

Wydzielanie się skroplin (wody) w wymienniku jest naturalnym procesem wynikającym  
z obniżenia temperatury powietrza usuwanego. W centrali MISTRAL, skropliny gromadzone są w jej 
komorze, a następnie poprzez przeznaczony do tego otwór odprowadzane na zewnątrz urządzenia. 

 

W ofercie Pro-Vent dostępne są akcesoria przydatne do montażu centrali (m. in. dystansowe 
podkłady tłumiące, które oprócz podwyższenia centrali zapewniają tłumienie drgań przenoszonych 
na podłoże, a także gotowe syfony kulowe zalecane ze względu na możliwość wysychania syfonu 
i podciągania powietrza). 
 

 

Przy pojawieniu się nadmiernie dużej ilości kondensatu podczas normalnej eksploatacji obiektu (np. 
przez zamontowanie urządzenia w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności lub skrajnych 
temperaturach pracy), może dojść do dodatkowego wykroplenia i wycieku kondensatu z urządzenia 
poprzez otwory awaryjne, spod pokrywy inspekcyjnej lub z powierzchni obudowy. Sytuacja taka 
będzie też miała miejsce w przypadku zatkania instalacji odpływu. Z tego względu centralę należy 
zawsze umieścić na podłożu odpornym na wodę lub na tacy ociekowej wielkości podstawy 
urządzenia. 

 

2. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DO CENTRALI 
 

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU OD STRONY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE 

W celach serwisowych niezbędny może być dostęp do centrali od strony kanałów wentylacyjnych, dlatego 
ze sztywnymi kanałami centralę należy zawsze łączyć poprzez elastyczne łączniki. Warunek ten dotyczy 
również wszystkich urządzeń dodatkowych montowanych na instalacji (np. przepustnice, nagrzewnice 
oraz filtry kanałowe). 

 SOLIDNOŚĆ PODŁĄCZENIA 

Montażu kanałów na króćcach (miejsca łączenia kanału z centralą) należy dokonać w sposób pewny, 
zabezpieczając  je przed przypadkowym zsunięciem lub uszkodzeniem pod wpływem wibracji. Króćce 
centrali nie służą do przenoszenia obciążeń mechanicznych, dlatego odcinki kanałów należy podwiesić 
w celu zmniejszenia naprężeń na króćcach. 

  

https://www.pro-vent.pl/wyposazenie-dodatkowe/
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 MINIMALIZACJA SPADKU SPRAWNOŚCI 

Aby zminimalizować spadek sprawności wynikający z przepływu turbulentnego, należy na wylotach 
centrali zainstalować odcinki proste kanału, zwracając uwagę na: 

 odległość zgięcia kanału od centrali co najmniej 1-krotnej średnicy kanału od strony wlotów (do 
czerpni, wywiew) i 3-krotnej od strony wylotów (nawiew, do wyrzutni), 

 wykonywać instalacje niskosprężne z kanałów izolowanych o odpowiedniej średnicy 
dostosowanej do wymaganego wydatku powietrza. 
 

 
 

 
 MINIMALIZACJA ODCZUWANIA HAŁASU 

Ze względu na możliwy hałas, centralę należy montować możliwie najdalej od sypialni i pomieszczeń tzw. 
„cichych” (pokoi). Szczególnie na kanale nawiewnym zaleca się zamontować dodatkowy tłumik hałasu. 

 
 

3. MONTAŻ NAGRZEWNIC KANAŁOWYCH (OPCJONALNIE) 
 

MONTAŻ NAGRZEWNIC KANAŁOWYCH 

 ZAPOBIEGANIE KONSEKWENCJOM ZNACZNEGO WZROSTU TEMPERATURY 

Podczas montażu elektrycznych nagrzewnic kanałowych (szczególnie dla większych mocy) należy 
stosować łączniki oraz kanały niepalne, odporne na wysokie temperatury. 

 ODLEGŁOŚĆ NAGRZEWNICY OD CENTRALI 

Nagrzewnicę kanałową wtórną należy montować w odległości min. 3-krotnej średnicy kanału za centralą 
wentylacyjną na nawiewie. 
Nagrzewnicę kanałową wstępną (pierwotną) należy montować w odległości min. 1-krotnej średnicy 
kanału przed  centralą wentylacyjną na czerpni. 

 

 
 

* Układ króćców wentylacyjnych różni się w zależności od typu oraz strony centrali.  
Powyższy schemat przedstawia centralę w wykonaniu lewym. 

 

  

 
Rysunek poglądowy, układ króćców wentylacyjnych centrali różni się w zależności od typu oraz 
strony i wariantu wykonania centrali. 
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 ODLEGŁOŚĆ NAGRZEWNICY OD ZGIĘĆ W KANALE 

Odległość nagrzewnicy od 
najbliższego zgięcia kanału 
powinna być równa co najmniej  
2-krotnej średnicy kanału. 
Nagrzewnice elektryczne mogą 
być instalowane w kanałach 
poziomych i pionowych, zgodnie 
z oznaczonym strzałką kierunkiem 
przepływu powietrza. 

 

 
 DODATKOWE UWAGI 

Dodatkowo podczas montażu nagrzewnic należy przestrzegać następujących zasad: 

 zabronione jest podłączanie nagrzewnicy z pominięciem zabezpieczeń termicznych, 

 w przypadku nagrzewnicy elektrycznej, podczas jej pracy prędkość przepływu powietrza przez 
elementy grzejne nie może być mniejsza niż 1,5 m/s, co należy uwzględnić podczas regulacji systemu 
oraz przy pierwszym uruchomieniu centrali, 

 elementy grzejne muszą być zabezpieczone filtrem, w przypadku kanałowych nagrzewnic wstępnych 
należy stosować dodatkowy filtr przed nagrzewnicą, 

 w przypadku montażu nagrzewnic o dużych mocach (powyżej standardowych mocy dla danej 
wydajności) należy spełnić dodatkowe warunki opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej. 

 

4. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 

 

Wszystkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez instalatora posiadającego 
odpowiednie uprawnienia SEP, zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej oraz wymaganiami 
odpowiednich norm.  
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU CENTRALI! 

 

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 PODŁĄCZENIE ZASILANIA 

Centralę należy podłączyć do sieci poprzez jednofazowe lub trójfazowe gniazdo z uziemieniem 
ochronnym. Wtyczka przewodu zasilającego centrali musi być łatwo dostępna w celu odłączenia centrali 
na czas obsługi oraz serwisu. 

 PODŁĄCZENIE MANIPULATORA 

Gniazdo RJ-45 do podłączenia regulatora wydajności wentylacji (manipulatora), WebManipulatora oraz 
komunikacji Modbus znajduje się na obudowie centrali. Do podłączenia należy użyć przewodu UTP kat. 5 
(LINKA). Na przewodzie UTP należy zacisnąć wtyk modularny RJ-45. W celu zachowania standaryzacji 
połączeń, wtyk modularny zaleca się zacisnąć zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B opisanym poniżej. 
W zależności od wyboru automatyki i manipulatora montowane w centrali są różne sterowniki, co 
warunkuje następnie ich możliwości rozbudowy oraz możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń.  

 PODŁĄCZENIE NAGRZEWNIC KANAŁOWYCH ORAZ DODATKOWYCH URZĄDZEŃ I CZUJNIKÓW 

Wszystkie czujniki i przewody sterujące należy doprowadzić i podłączyć do płytki terminala wejść-wyjść 
umieszczonej na zewnątrz centrali MISTRAL w obudowie oznaczonej „STEROWANIE”.  
Wymagane do podłączenia czujniki i urządzenia dodatkowe zależą od konfiguracji sterownika centrali 
i oznaczone są zawsze na naklejce przy pokrywie automatyki.  
Podłączenie zasilania oraz sterowania elektrycznych nagrzewnic kanałowych MISTRAL ENO dokonuje się 
do listwy zaciskowej wewnątrz kominka nagrzewnicy. 

 

 
W przypadku podłączania należy zwrócić należy uwagę na prawidłowość (biegunowość) połączeń 
sygnałów sterujących. 

 
Użycie do podłączenia manipulatora przewodu „UTP-drut” grozi przypadkowym uszkodzeniem 
w przypadku poruszenia manipulatora lub przewodów w złączach. 
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Dostarczone z centralą wtyki modularne RJ45 przeznaczone są do przewodu UTP (okrągły, linka). 
Zastosowanie innego przewodu wymaga zastosowania odpowiednich wtyków modularnych RJ45. 

 

 

Ze względu na możliwe zakłócenia, nie należy układać przewodów sterowniczych (czujniki, 
sterowanie urządzeń i manipulatora) w jednym korytku z przewodami zasilającymi 230V~.  
W obiektach przemysłowych o dużym poziomie zakłóceń zaleca się stosowanie przewodów 
sterowniczych w ekranie. W takim przypadku z jednej strony ekran podłączyć należy do przewodu 
ochronnego PE (zasilające) lub masy GND (przewody sterujące). 

 

5. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH CENTRAL 
5.1. WTYK MODULARNY RJ45 - Standard EIA/TIA 568B 

 
1. biało-pomarańczowy  
2. pomarańczowy  
3. biało-zielony  
4. niebieski  
5. biało-niebieski  
6. zielony  
7. biało-brązowy  
8. brązowy  

 

5.2. SCHEMAT CENTRALI Z AUTOMATYKĄ RM4 
 

W przypadku automatyki RM4 (sterownik S4) centrala sterować może jedynie przepustnicą 
bypassu oraz pracą nagrzewnicy wstępnej (rozmrażanie wymiennika). Manipulator steruje pracą 
centrali wyłącznie w trybie manualnym wymagając od użytkownika bieżącej obsługi, wymaga to 
zamontowania go w miejscu łatwo dostępnym.  

 
*  Kanałowa nagrzewnica elektryczna wstępna – opcja, występuje jedynie w części central 

z wymiennikiem krzyżowym jak Mistral, Mistral P, Mistral DUO z układem rozmrażania 
nagrzewnicą elektryczną.  
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*  Filtr wstępny nagrzewnicy - wymagany jest jedynie w przypadku nagrzewnicy. Dla 
wbudowanych nagrzewnic PTC (centrale PRO, SMART, SLIM, DELTA, BSR) elementy grzejne 
zabezpieczone są filtrem centrali i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów i prac.  

 

Manipulator RM4 podłączyć z centralą przewodem UTP kat.5 (linka) z zarobionymi na końcach 
wtykami modularnymi RJ45 zgodnie z opisem w pkt. 5.1. 

 

 
W przypadku wstępnej nagrzewnicy kanałowej koniecznie zabezpieczyć ją dodatkowym filtrem. 

 

5.3. SCHEMAT CENTRALI Z AUTOMATYKĄ  RC6 mini 
 

W przypadku automatyki RC6 mini (sterownik S7) centrala sterować może pracą  
przepustnicy bypassu, przepustnicy GWC, pracą nagrzewnicy wstępnej (rozmrażanie wymiennika) 
oraz nagrzewnicy wtórnej (podgrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń).  

Manipulator może sterować pracą centrali w trybie manualnym oraz automatycznym 
(program dobowy). Na manipulatorze wyświetlane są wszystkie informacje o pracy systemu 
dlatego zaleca się zamontować go w miejscu łatwo dostępnym. 

 

  
*  Kanałowa nagrzewnica elektryczna wstępna – opcja, występuje jedynie w części central 

z wymiennikiem krzyżowym jak Mistral, Mistral P, Mistral DUO z układem rozmrażania 
nagrzewnicą elektryczną.  

*  Filtr wstępny nagrzewnicy - wymagany jest jedynie w przypadku nagrzewnicy kanałowej. Dla 
wbudowanych nagrzewnic PTC (centrale PRO, SMART, SLIM, DELTA, BSR) elementy grzejne 
zabezpieczone są filtrem centrali i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów i prac.  

*  Kanałowa nagrzewnica elektryczna wtórna – opcja, służy do podgrzania powietrza 
nawiewanego do pomieszczeń.  

 

Manipulator RC6 podłączyć z centralą przewodem UTP kat.5 (linka) z zarobionymi na końcach 
wtykami modularnymi RJ45 zgodnie z opisem w pkt. 5.1. 

 

 
W przypadku wstępnej nagrzewnicy kanałowej koniecznie zabezpieczyć ją dodatkowym filtrem. 

  



Skrócona instrukcja montażu centrali wentylacyjnej MISTRAL 

 9 

 

5.4. SCHEMAT CENTRALI Z AUTOMATYKĄ  RC7 Easy, RC7 Premium 
 

W przypadku automatyki RC7 / RC7 Easy (sterownik S7) centrala sterować może pracą  
przepustnicy bypassu, przepustnicy GWC, pracą nagrzewnicy wstępnej (rozmrażanie wymiennika), 
pracą nagrzewnicy wtórnej (podgrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń) oraz  
przepustnicy strefowej.  

W przypadku automatyki RC7 Premium (sterownik S6) centrala sterować może pracą  
przepustnicy bypassu, przepustnicy GWC, pracą nagrzewnicy wstępnej (rozmrażanie wymiennika), 
pracą 2 niezależnych nagrzewnic wtórnych (podgrzewanie powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń) oraz 4 przepustnic strefowych.  

Automatyka sterować może pracą centrali w trybie manualnym oraz automatycznym 
(program dobowy). Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania układu automatyki o moduł 
zdalnego dostępu - WebManipulator. Umożliwia on zdalną zmianę parametrów pracy urządzenia. 

*  Kanałowa nagrzewnica elektryczna wstępna – opcja, występuje jedynie w części central 
z wymiennikiem krzyżowym jak Mistral, Mistral P, Mistral DUO z układem rozmrażania 
nagrzewnicą elektryczną.  

*  Filtr wstępny nagrzewnicy - wymagany jest jedynie w przypadku nagrzewnicy kanałowej. Dla 
wbudowanych nagrzewnic PTC (centrale PRO, SMART, SLIM, DELTA, BSR) elementy grzejne 
zabezpieczone są filtrem centrali i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów i prac.  

*   Kanałowa nagrzewnica elektryczna wtórna – opcja, służy do podgrzania powietrza 
nawiewanego do pomieszczeń.  

 

 

  

 
W przypadku wstępnej nagrzewnicy kanałowej koniecznie zabezpieczyć ją dodatkowym filtrem. 
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W przypadku manipulatora RC7 należy go podłączyć z 

centralą przewodem UTP kat.5 (linka) z zarobionym od strony 
centrali wtykiem modularnym RJ45 zgodnie z opisem w pkt. 5.1. 
W manipulatorze przewód przykręcić do listwy zaciskowej 
zgodnie z opisem: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. PODŁĄCZENIE SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH 
 

PODŁĄCZENIE SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH 
 INFORMACJE OGÓLNE 

Sygnały sterujące realizowane są napięciem bezpiecznym (max. 35V DC). Wszystkie podłączenia sterujące 
należy wykonać przewodami elastycznymi LY (linka) min. 0,5 mm2 / 50V oraz zabezpieczyć przewody 
w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie ze złącz. 
Ze względu na rozbudowane możliwości konfiguracji sterowników, dostępne wejścia, wyjścia nie są ściśle 
przyporządkowane do danej funkcji. Poniżej przedstawiono opis podłączeń czujników dla standardowych 
konfiguracji central. W przypadku bardziej rozbudowanej i niestandardowej konfiguracji podłączane 
czujniki mogą mieć inną kolejność i oznaczenia.  

 

 

Na centrali zawsze umieszczona jest naklejka z informacją jakie czujniki i urządzenia należy 
podłączyć do odpowiednich wejść, wyjść sterownika.  
W pierwszej kolejności należy więc porównać poniższy opis z opisem podłączenia czujników na 
centrali, a w przypadku rozbieżności stosować się do oznaczeń i opisów na centrali. 

 
  

biało-pomarańczowy  
biało-niebieski 12V 
pomarańczowy 
niebieski GND 
biało-brązowy RS485-B 
brązowy RS485-A 

 
Para zielona (zielony, biało-zielony) pozostaje niepodłączona, przewody zaizolować i pozostawić 
niepodłączone. 

12V    GND    B     A 
RC7 manipulator 
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6.1. TERMINAL WEJŚĆ/WYJŚĆ (PD-MS-CZ1, PD-MS-CZ2) 

    (sterownik S4 – automatyka RM4). 
     (sterownik S7 – automatyka RC6 mini, RC7 Easy), 
     (sterownik S6 – automatyka RC7 Premium). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok płytek terminala 
Wejść-wyjść 
 

 

Terminal występuje w postaci płytki małej lub dużej, zgodnie ze zdjęciami powyżej. Oznaczenie 
kanałów w obu płytkach jest identyczne i są one w pełni kompatybilne, stosowane w zależności od 
wymaganej ilości wejść, wyjść. 

 

6.1.1 Automatyka RC6 mini 
 

WEJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
B1 Wymuszenie wietrzenia – „OKAP”. 

B2 Funkcja współpracy z centralą alarmową – „Pusty DOM”. 

B3 Zmiana tablicy wydajności – P / U (Podstawowa / Uzupełniająca) 

A1 
Czujnik temperatury nawiewu nagrzewnicy wtórnej (opcjonalnie).  
Do zacisków należy podłączyć dostarczony z centralą kanałowy czujnik temperatury, zamontować go na 
prostym odcinku kanału w odległości min. 3 średnic za nagrzewnicą.  

A3 
Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik zewnętrzny należy umieścić w miejscu osłoniętym od wiatru i nienarażonym na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. 

A6 
Sygnał P.POŻ (SAP)  
Wejście normalnie zwarte. Rozwarcie spowoduje Awaryjny STOP, czyli natychmiastowe zatrzymanie 
wentylacji oraz wyłączenie sygnału pracy centrali ENABLE. 

 

 
W przypadku termistorów kanałowych oraz czujnika temp. zewnętrznej biegunowość podłączeń 
nie ma znaczenia. 
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WEJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI  
(UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ) 

A0 Czujnik temperatury czerpni. 

A4 Czujnik temperatury wywiewu, termiki wentylatorów. 

A5 Czujnik temperatury przeciwzamrożeniowej wymiennika ciepła. 
 

WYJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

W2 
Wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie elektroniczne nagrzewnicy (PULSER).  
Zaciski należy podłączyć z zaciskami „Pulser” płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC). 
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

W3  
Wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie stycznika nagrzewnicy (0/1).  
Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC). 
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

W4 Sterowanie przepustnicy strefowej (12VDC). 

W5 
Sterowanie nagrzewnicy elektrycznej wstępnej (rozmrażanie centrali). 
Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12V DC). 
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

W6 

Sygnał pracy centrali ENABLE (12VDC).  
Sygnał ten można wykorzystać do sterowania pracą przepustnic (klap odcinających) na czerpni i wyrzutni. 
Do podłączenia siłowników 230AC~ zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis w kolejnej 
sekcji). 

W13 
(M1) 

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 sterowanie przepustnicy GWC/czerpnia ścienna – sygnał sterujący pracą przepustnicy 
GWC/czerpnia ścienna (12VDC – zmiana biegunowości). 

 rozmrażanie przepustnicą recyrkulacyjną – podłączenie siłownika przepustnicy 
recyrkulacyjnej, rozmrożenie wymiennika centrali (12VDC – zmiana biegunowości). 

W12 
(M2) 

Sygnał sterujący pracą przepustnicy bypassu tj. obejścia wymiennika ciepła, sygnał +/-12VDC 
(zmiana biegunowości napięcia).  
UWAGA! W centralach PRO, SMART, SLIM, DUO bypass wykonany i podłączony jest fabrycznie wewnątrz 
centrali. W takim przypadku do zacisków tych nie należy niczego podłączać. 

WYJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI (UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE 
NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ) 

W1 Sterowanie wydajnością wentylatora wywiewnego EC (0-10V). 

W7 Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewnego EC (0-10V). 
 

 

W przypadku zewnętrznej przepustnicy trójstronnej PRO-VENT 12V z płytką PZ-OGPR podłącza się 
ją zgodnie z opisem płytki (opis w kolejnej sekcji). W przypadku zastosowania przepustnic 
z siłownikiem na 230V AC zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis również  
w kolejnej sekcji). 

 
Maksymalne obciążenie prądowe pojedynczego wyjścia: 50 mA. 
Maksymalne sumaryczne obciążenie wszystkich wyjść: 200 mA. 
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6.1.2 Automatyka RC7 (RC7 Easy) 
 

WEJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
B1 Wymuszenie wietrzenia – „OKAP”. 

B2 Funkcja współpracy z centralą alarmową – „Pusty DOM”. 

B3 Zmiana tablicy wydajności – P / U (Podstawowa / Uzupełniająca) 

A1 
Czujnik temperatury nawiewu nagrzewnicy wtórnej (opcjonalnie).  
Do zacisków należy podłączyć dostarczony z centralą kanałowy czujnik temperatury, zamontować go na 
prostym odcinku kanału w odległości min. 3 średnic za nagrzewnicą.  

A2 
Czujnik temperatury przeciwzamrożeniowej nagrzewnicy wtórnej wodnej (opcjonalnie).  
Czujnik zamontować na wymienniku nagrzewnicy*. 

A3 
Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik zewnętrzny należy umieścić w miejscu osłoniętym od wiatru i nienarażonym na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. 

A6 Sygnał P.POŻ (SAP)  
Wejście normalnie zwarte. Rozwarcie spowoduje Awaryjny STOP, czyli natychmiastowe zatrzymanie 
wentylacji oraz wyłączenie sygnału pracy centrali ENABLE. 

WEJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI  
(UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ) 

A0 Czujnik temperatury czerpni. 

A4 Czujnik temperatury wywiewu, termiki wentylatorów. 

A5 Czujnik temperatury przeciwzamrożeniowej wymiennika ciepła. 
 

* - W wymiennikach dostarczonych przez PRO-VENT przygotowane są 2 otwory pod montaż czujnika,  

czujnik przeciwzamrożeniowy należy zamontować przy powrocie czynnika (najzimniejszy punkt). 
 

 
W przypadku termistorów kanałowych oraz czujnika temp. zewnętrznej biegunowość podłączeń 
nie ma znaczenia. 

 
 

WYJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

W2 

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie elektroniczne nagrzewnicy (PULSER).  
Zaciski należy podłączyć z zaciskami „Pulser” płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO 
(12VDC). Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

 wtórna nagrzewnica wodna – podłączenie siłownika zaworu nagrzewnicy wodnej.  
Podłączenie siłownika BELIMO LR(TR)24A-SR: 

24V (GND) – przewód 1 siłownika,  
24V (+) – przewód 2 siłownika,  
W2  – przewód 3 siłownika. 

W3  

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie stycznika nagrzewnicy (0/1).  
Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC). 
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

 wtórna nagrzewnica wodna – sterowanie pompy wody 12VDC.  
W przypadku podłączenia pompy wody 230V~ zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep”. 

W4 Sterowanie przepustnicy strefowej (12VDC). 

W5 
Sterowanie nagrzewnicy elektrycznej wstępnej (rozmrażanie centrali). 
Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12V DC). 
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

W6 

Sygnał pracy centrali ENABLE (12VDC).  
Sygnał ten można wykorzystać do sterowania pracą przepustnic (klap odcinających) na czerpni i wyrzutni. 
Do podłączenia siłowników 230AC~ zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis w kolejnej 
sekcji). 

  



Skrócona instrukcja montażu centrali wentylacyjnej MISTRAL 

 14 

 

W13 
(M1) 

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 sterowanie przepustnicy GWC/czerpnia ścienna – sygnał sterujący pracą przepustnicy 
GWC/czerpnia ścienna (12VDC – zmiana biegunowości). 

 rozmrażanie przepustnicą recyrkulacyjną – podłączenie siłownika przepustnicy 
recyrkulacyjnej, rozmrożenie wymiennika centrali (12VDC – zmiana biegunowości). 

W12 
(M2) 

Sygnał sterujący pracą przepustnicy bypassu tj. obejścia wymiennika ciepła, sygnał +/-12VDC 
(zmiana biegunowości napięcia).  
UWAGA! W centralach PRO, SMART, SLIM, DUO bypass wykonany i podłączony jest fabrycznie wewnątrz 
centrali. W takim przypadku do zacisków tych nie należy niczego podłączać. 

WYJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI (UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE 
NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ) 

W1 Sterowanie wydajnością wentylatora wywiewnego EC (0-10V). 

W7 Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewnego EC (0-10V). 
 

 

W przypadku zewnętrznej przepustnicy trójstronnej PRO-VENT 12V z płytką PZ-OGPR podłącza się 
ją zgodnie z opisem płytki (opis w kolejnej sekcji). W przypadku zastosowania przepustnic 
z siłownikiem na 230V AC zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis również  
w kolejnej sekcji). 

 
Maksymalne obciążenie prądowe pojedynczego wyjścia: 50 mA. 
Maksymalne sumaryczne obciążenie wszystkich wyjść: 200 mA. 

 
 

6.1.3 Automatyka RC7 Premium 
 

WEJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
B1 Wymuszenie wietrzenia – „OKAP”. 

B2 

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 Funkcja współpracy z centralą alarmową – „Pusty DOM”. 

 Sygnał P.POŻ (SAP) 
Wejście normalnie zwarte. Rozwarcie spowoduje Awaryjny STOP, czyli natychmiastowe zatrzymanie 
wentylacji oraz wyłączenie sygnału pracy centrali ENABLE. 

B3 

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 Zmiana tablicy wydajności – P / U (Podstawowa / Uzupełniająca) 

 Wejście czujnika tlenku węgla - CZADU  
Wejście normalnie zwarte. Rozwarcie spowoduje wymuszenie maksymalnej wydajności wentylacji. 

A1 
Czujnik temperatury nawiewu nagrzewnicy wtórnej (opcjonalnie).  
Do zacisków należy podłączyć dostarczony z centralą kanałowy czujnik temperatury, zamontować go na 
prostym odcinku kanału w odległości min. 3 średnic za nagrzewnicą.  

A2 
Czujnik temperatury przeciwzamrożeniowej nagrzewnicy wtórnej wodnej (opcjonalnie).  
Czujnik zamontować na wymienniku nagrzewnicy*. 

A3 
Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik zewnętrzny należy umieścić w miejscu osłoniętym od wiatru i nienarażonym na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. 

A6 
BSR – pomieszczeniowy czujnik temperatury (TERMOHIGROMETR) ** 

Czujnik należy umieścić na wysokości 1,5-2m w reprezentatywnym pkt. hali basenowej. 

A7 
BSR – pomieszczeniowy czujnik wilgotności (TERMOHIGROMETR) ** 

Czujnik należy umieścić na wysokości 1,5-2m w reprezentatywnym pkt. hali basenowej. 

WEJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI  
(UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ) 

A0 Czujnik temperatury czerpni. 

A4 Czujnik temperatury wywiewu, termiki wentylatorów. 

A5 Czujnik temperatury przeciwzamrożeniowej wymiennika ciepła. 
 

* - W wymiennikach dostarczonych przez PRO-VENT przygotowane są 2 otwory pod montaż czujnika,  

czujnik przeciwzamrożeniowy należy zamontować przy powrocie czynnika (najzimniejszy punkt). 
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W przypadku termistorów kanałowych oraz czujnika temp. zewnętrznej biegunowość podłączeń 
nie ma znaczenia. 

 

** - W przypadku centrali BSR zastosowano zintegrowany w jednej obudowie pomieszczeniowy 
czujnik temperatury i wilgotności (TERMOHIGROMETR).  
Podłączenie przetwornika wilgotności i temperatury 4-20mA:  

 oC (–) – podłączyć do zacisku A6, 

 oC (+) – podłączyć do zacisku A6 (+24V), 

 RH(–) – podłączyć do zacisku A7, 

 RH(+) – podłączyć do zacisku A7 (+24V). 

W przypadku przetwornika 0-10V podłączyć należy: 
 24V – podłączyć do zacisku 24V (+),  

 0V – podłączyć do zacisku 24V (GND),  

 oC  – podłączyć do A6, 

 %RH – podłączyć do A7. 
 

WYJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

W2 

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie elektroniczne nagrzewnicy (PULSER).  
Zaciski należy podłączyć z zaciskami „Pulser” płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO 
(12VDC). Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

 wtórna nagrzewnica wodna – podłączenie siłownika zaworu nagrzewnicy wodnej.  
Podłączenie siłownika BELIMO LR(TR)24A-SR: 

24V (GND) – przewód 1 siłownika,  
24V (+) – przewód 2 siłownika,  
W2  – przewód 3 siłownika. 

W3  

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie stycznika nagrzewnicy (0/1).  
Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC). 
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

 wtórna nagrzewnica wodna – sterowanie pompy wody 12VDC.  
W przypadku podłączenia pompy wody 230V~ zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep”. 

W4 Sterowanie przepustnicy strefowej (12VDC). 

W5 
Sterowanie nagrzewnicy elektrycznej wstępnej (rozmrażanie centrali). 
Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12V DC). 
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

W6 

Sygnał pracy centrali ENABLE (12VDC).  
Sygnał ten można wykorzystać do sterowania pracą przepustnic (klap odcinających) na czerpni i wyrzutni. 
Do podłączenia siłowników 230AC~ zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis w kolejnej 
sekcji). 

W8 Sterowanie załącz/wyłącz chłodnicy (12VDC). 

W9 
W przypadku nagrzewnico-chłodnicy sygnał grzanie chłodzenie (12VDC).  
GRZANIE (1)  /  CHŁODZENIE (0). 

W13 
(M1) 

Zależnie od konfiguracji centrali: 

 sterowanie przepustnicy GWC/czerpnia ścienna – sygnał sterujący pracą przepustnicy 
GWC/czerpnia ścienna (12VDC – zmiana biegunowości). 

 rozmrażanie przepustnicą recyrkulacyjną – podłączenie siłownika przepustnicy 
recyrkulacyjnej, rozmrożenie wymiennika centrali (12VDC – zmiana biegunowości). 

W12 
(M2) 

Sygnał sterujący pracą przepustnicy bypassu tj. obejścia wymiennika ciepła, sygnał +/-12VDC 
(zmiana biegunowości napięcia).  
UWAGA! W centralach PRO, SMART, SLIM, DUO bypass wykonany i podłączony jest fabrycznie wewnątrz 
centrali. W takim przypadku do zacisków tych nie należy niczego podłączać. 

WYJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI (UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE 
NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ) 

W1 Sterowanie wydajnością wentylatora wywiewnego EC (0-10V). 

W7 Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewnego EC (0-10V). 
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W przypadku zewnętrznej przepustnicy trójstronnej PRO-VENT 12V z płytką PZ-OGPR podłącza się 
ją zgodnie z opisem płytki (opis w kolejnej sekcji). W przypadku zastosowania przepustnic 
z siłownikiem na 230V AC zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis również  
w kolejnej sekcji). 

 
Maksymalne obciążenie prądowe pojedynczego wyjścia: 50 mA. 
Maksymalne sumaryczne obciążenie wszystkich wyjść: 200 mA. 

 
6.2. PŁYTKA NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ MISTRAL ENO /PZ-SN/  
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

Płytka została umieszczona wewnątrz kominka 
nagrzewnicy elektrycznej MISTRAL ENO. 
Podłączenia wykonać od strony zacisków 
oznaczonych „DO CENTRALI MISTRAL”.  
JP1 – konfiguracja układu zabezpieczenia 
termicznego. Ustawienia zworki zmieniać 
wyłącznie w konsultacji z serwisem PRO-VENT. 
PODŁĄCZENIE 

SN-stycznik (Z7) – sterowanie stycznika 
nagrzewnicy elektrycznej. Zaciski podłączyć 
z odpowiednimi zaciskami terminala wejść-
wyjść (domyślnie W3).  
Sygnał sterujący 12VDC, biegunowość podłączenia 
nie ma znaczenia. 
PULSER - podłączenie „Pulsera” wtórnej nagrzewnicy elektrycznej. Zaciski „PULSER” podłączyć 
z odpowiednimi zaciskami płytki terminala wejść-wyjść (domyślnie W2).  
Sygnał sterujący 12VDC, biegunowość podłączenia nie ma znaczenia. 

 
6.3. WIDOK PŁYTKI SIŁOWNIKA /PZ-OGPR/ 
 

Występują 2 wersje płytki PZ-OGPR zależnie od sygnału terującego tj.: 
PZ-OGPR-2  - sterowanie 2 przewodowe (zmiana biegunowości napięcia) 
PZ-OGPR-3  - sterowanie 3 przewodowe 
 

6.3.1 Płytka PZ-OGPR-2 – sterowanie 2 przewodowe (zmiana biegunowości) 
Płytka stosowana w przypadku Automatyki RC6 komfort (sterownik S3), oraz starszych wersjach 
automatyki RC6 mini, RC7 (sterownik S4). 
 

INFORMACJE OGÓLNE  
Zastosowanie: sterowanie pracą siłowników 
przepustnic kanałowych PRO-VENT 12V, sygnał 
sterujący +/- 12÷16V (zmiana biegunowości 
napięcia). 
Płytka jest zamontowana wewnątrz obudowy 
izolacyjnej w pobliżu siłownika przepustnicy. 
PODŁĄCZENIE 

IN Wejście(B,A) – zaciski podłączyć 
z odpowiednimi zaciskami M1, M2 płytki 
terminala umieszczonej na centrali MISTRAL.  
Sygnał sterujący +/- 12VDC (zmiana biegunowości 
napięcia sterującego). 
 

 
W zależności od biegunowości podłączenia przepustnica przyjmuje przeciwne położenie (zmiana 
stanu zamknięta/otwarta). Podłączyć przepustnicę zgodnie z nastawami sterownika. 
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6.3.2 Płytka PZ-OGPR-3 – sterowanie 3 przewodowe 
Płytka stosowana w przypadku automatyki RC6 mini, RC7 (sterownik S5). 
 

INFORMACJE OGÓLNE  

 

Zastosowanie: sterowanie pracą siłowników 
przepustnic kanałowych PRO-VENT 12V, sygnał 
sterujący 3 przewody – zasilanie, sterowanie 
12÷16V DC. 
Płytka jest zamontowana wewnątrz obudowy 
izolacyjnej w pobliżu siłownika przepustnicy. 
PODŁĄCZENIE terminal PD-MS-CZ1 

IN – zaciski podłączyć z odpowiednimi zaciskami 
płytki terminala umieszczonej na centrali 
MISTRAL (standardowo W13).  
+12, GND – zasilanie siłownika, 
W podłączyć do W13 – sygnał sterujący 
załącz/wyłącz 12V DC. 
 

PODŁĄCZENIE do terminala MS-S3-cz1-m (sterowanie 2 przewodowe)  

W przypadku podłączania płytki PZ-OGPR_v3 do centrali z terminalem  
MS-S3-cz1-m niezbędne jest podłączenie jej w następujący sposób (standardowe 
podłączenie do zacisków M1):  
+12 -  podłączyć do zacisku terminala oznaczonego +12V obok W4 – zasilanie 
siłownika, 
GND -  podłączyć do zacisku terminala oznaczonego GND (24V) – zasilanie 
siłownika, 
W - podłączyć do zacisku terminala oznaczonego M1A, M1B  – sygnał sterujący 
załącz/wyłącz 12V DC. 

 
W zależności od podłączenia do zacisku M1A lub M1B przepustnica przyjmuje przeciwne położenie 
(zmiana stanu zamknięta/otwarta). Podłączyć przepustnicę zgodnie z nastawami sterownika. 

 

 
W przypadku nietypowej konfiguracji sygnał sterujący może być wyprowadzony na innych zaciskach. 
W tym przypadku sterowanie podłączyć zgodnie z opisem na centrali. 

 
 
 

6.4. WIDOK PŁYTKI SIŁOWNIKA /PZ-Sil/ 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zastosowanie: zamiana sygnału sterującego +/- 12VDC 
(zmiana biegunowości napięcia) na sygnał sterujący 
0/12V DC (załącz/wyłącz).  

PODŁĄCZENIE 
Wej(+/-) – podłączyć z zaciskami M1, M2 płytki 

terminala umieszczonej na zewnątrz 
centrali MISTRAL (sygnał sterujący zmiany 
biegunowości napięcia).  

Wyj(0/1) – sygnał wyjściowy 0/12V (załącz/wyłącz). 
 

 
W zależności od biegunowości podłączenia wyjście przyjmuje przeciwne położenie. Podłączyć 
przepustnicę zgodnie z nastawami sterownika. 
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6.5. PŁYTKA STEROWANIA SIŁOWNIKA 230V AC /PZ-Ster.Przep./ 
 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zastosowanie: sterowanie pracą siłowników 
przepustnic kanałowych typu BELIMO LM230 
lub podobnych (siłowniki 3 przewodowe 230V 
AC).  
Można ją też wykorzystać do sterowania pracą 
innych urządzeń o napięciu zasilania ~230V jak 
np. pompa wody.  
 

W zależności od sygnału sterującego z centrali 
w trakcie podłączania należy odpowiednio 
ustawić zworkę konfiguracyjną ZW1. 

PODŁĄCZENIE 
ZW1 - 1-2 – sygnał sterujący +/-12VDC (zmiana biegunowości napięcia). Ustawić w przypadku sterowania 

z zacisków M1, M2 terminala.  
UWAGA! Ważna biegunowość podłączeń – zależnie od biegunowości podłączenia przewodu 
sterującego przepustnica przyjmie swoje położenie. 

ZW1 - 2-3 – sygnał sterujący 0/12VDC (załącz/wyłącz). Ustawić w przypadku sterowania z wyjść W1÷W7 
terminala (np. dla pompy wody).  
Biegunowość podłączenia przewodu sterującego nie ma w tym przypadku znaczenia. 

wej. – sygnał sterujący (12VDC), zaciski należy połączyć z odpowiednimi zaciskami płytki terminala na  
centrali MISTRAL.  

Zasilanie (L,N) – do tych zacisków podłączyć zasilanie ~230V AC (neutralny N i fazowy L).  

Siłownik (1,2,3) – podłączyć sterowane urządzenie ~230V AC. W przypadku siłownika BELIMO LM230 lub 
odpowiednika, do zacisków 1,2,3 podłączyć odpowiednie przewody siłownika BELIMO, tj. 
kolejno przewód 1 (N - 230V~), przewód 2 (L– 230V~), przewód 3 (sterowanie L 230V~). 

                       W przypadku sterowania pracą urządzenia ~230V w trybie załącz/wyłącz (np. pompa wody), 
należy podłączyć je do zacisków Siłownik 1, 3. Zacisk 1 (przewód neutralny N pompy 
wody), zacisk 3 (przewód fazowy L pompy wody), zacisk 2 pozostaje w tym przypadku 
niepodłączony. 

 

 

UWAGA! Na zaciskach Zasilanie i Siłownik w czasie pracy występuje napięcie niebezpieczne 
230V AC, dlatego płytkę należy umieścić w izolowanej obudowie i zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie przewodów zasilających 230V~ przed uszkodzeniem i przypadkowym 
wysunięciem ze złącza. 
Maksymalny prąd obciążenia w obwodzie 230V - 6A. 
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6.6. PŁYTKA NAGRZEWNICY WODNEJ /PD-NGW/ 
 

 

Na płytce zastosowano przekaźnik umożliwiający bezpośrednie sterowanie pompy wody 
~230V AC. W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywać podłączenia niskonapięciowego sygnału 
sterującego pracą pompy z terminala. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zastosowanie: sterowanie pracą siłowników 
BELIMO LR(TR)24A-SR lub podobnych (zasilanie 
24V DC, sterowanie sygnał proporcjonalny 0-10V 
DC) oraz pompy wody 230V~.  
Płytka stosowana opcjonalnie. 

PODŁĄCZENIA – NAPIĘCIE BEZPIECZNE 
Podłączenie płytki (opis ogólny): 
+24V – zasilanie 24V DC, 
+12V – zasilanie 12V DC, 
GND – masa zasilania, 
IN – sygnał sterujący PWM (zwora ZW2 = 1-2), 
IN1 – zanegowany sygnał sterujący PWM (zwora   

ZW2 = 2-3), 
Siłownik 1,2,3 – podłączenie siłownika zaworu 

(zasilanie 24VDC, sterowanie 
0-10VDC), 

Pompa +,- – sterowanie pompy wody 12VDC. 

PODŁĄCZENIA – NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE 230V AC 

Zasilanie 230V AC – zasilanie pompy ciepła, podłączyć napięcie 230V AC (L, N). 
Pompa 230V AC – sterowanie pompy wody 230V AC (L, N). 

KONFIGURACJA PŁYTKI (zworki ZW1, ZW2) 

Zworka konfiguracyjna ZW2 ustawiana jest w zależności od podłączenia sygnału sterującego do wejść IN, 
IN1 zgodnie z opisem powyżej. Zworka konfiguracyjna ZW1 określa zachowanie sygnału wyjściowego 
w przypadku awarii i braku sygnału sterującego. 
ZW1 – tylko dla sygnału sterującego IN1 (domyślna pozycja = 1,2) 
            1-2 – przy braku sygnału sterującego domyślny stan wyjść (pompa, siłownik) – WYŁĄCZONY. 
            2-3 – przy braku sygnału sterującego domyślny stan wyjść (pompa, siłownik) – ZAŁĄCZONY. 
 

 

UWAGA! Na zaciskach Zasilanie 230VAC i Pompa 230VAC występuje w czasie pracy napięcie 
niebezpieczne 230V AC, dlatego płytkę należy umieścić w izolowanej obudowie i zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie przewodów zasilających 230V~ przed uszkodzeniem 
i przypadkowym wysunięciem ze złącza. 
Maksymalny prąd obciążenia w obwodzie 230V - 6A. 

 

DOMYŚLNE PODŁĄCZENIE PŁYTKI 

W przypadku płytki PD-NGW_v3 należy podłączyć jedynie sygnał sterujący PWM (elektroniczne 

sterowanie nagrzewnicy), podłączanie sygnału pompy wody nie jest konieczne (zacisk W3 płytki terminala 

pozostaje niepodłączony). 
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Domyślnie podłączenie z terminalem MS-S3-cz1-m: 
Ustawić zwory konfiguracyjne ZW1 = 1-2, ZW2 = 2-3, 
+24V – połączyć z zaciskiem 24V (+) płytki terminala, 
GND – połączyć z zaciskiem 24V (GND) płytki terminala, 
IN – domyślnie niepodłączony, 
IN1 – połączyć z zaciskiem W2 płytki terminala. 
+12V – połączyć z zaciskiem +12V (W2) płytki terminala, 
 

Siłownik 1,2,3 – podłączenie siłownika zaworu nagrzewnicy wodnej. Standardowo stosowane są siłowniki 
BELIMO LR(TR)24A-SR (zasilanie 24VDC, sterowanie proporcjonalne 0-10VDC). Siłownik 
podłączyć do odpowiednich zacisków 1, 2, 3 zgodnie z oznaczeniem przewodów. 

Podłączenie pompy wody: 
Zasilanie 230VAC – do tych zacisków podłączyć zasilanie 230V AC. 
Pompa 230VAC – do tych zacisków podłączyć pompę wody ~230V AC. 

 

6.7. WIDOK PŁYTKI SIŁOWNIKA /PD-M12/ 
 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

Zastosowanie: zamiana sygnału sterującego 0/12V DC 
(załącz/wyłącz) na sygnał sterujący +/- 12VDC (zmiana 
biegunowości napięcia).  
Płytka występuje w dwóch wersjach z jednym lub dwoma 
przekaźnikami. 

PODŁĄCZENIE 
+12 – podłączyć z zaciskami +12V terminala, 
GND – podłączyć z zaciskami GND terminala, 
v, v1, v2 – sygnał sterujący 12V DC, podłączyć z odpowiednim 

wyjściem „W” terminala, 

M, M1, M2 – sygnał wyjściowy +/-12V (zmiana biegunowości napięcia). 

 

 

W zależności od biegunowości podłączenia wyjście przyjmuje przeciwne położenie. Płytkę podłączyć 
zgodnie z nastawami sterownika. 
Maksymalny prąd obciążenia jednego wyjścia 50mA. 
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7. PIERWSZE URUCHOMIENIE CENTRALI MISTRAL.  
 

 

Podczas uruchamiania centrali wentylacyjnej w nowej instalacji należy wykonać regulację 
parametrów pracy oraz test poprawności działania instalacji. Pełny opis czynności opisano w 
dokumentacji montażu dostępnej na płycie CD w rozdziale „Kontrola pracy centrali, przeglądy 
okresowe”. 

 
Skrócony zakres czynności niezbędny w trakcie pierwszego uruchomienia: 

1. Skontrolować wypoziomowanie centrali w kierunku odpływu skroplin. 
2. Sprawdzić drożność instalacji odprowadzania skroplin. 
3. Sprawdzić stan kanałów wentylacyjnych, połączenia oraz zamontowania łączników, 

tłumików, nagrzewnic kanałowych, przepustnic itp. 
4. Sprawdzić stan obwodu zasilającego centralę (230V AC). 
5. Sprawdzić stan przewodów sterowniczych, czujników, połączeń, złącz itp. Zabezpieczyć 

przewody przed przypadkowym wysunięciem ze złącz. 
6. Uruchomić centralę oraz skontrolować i ustawić wydajność wentylatorów na wszystkich 

biegach. 
7. Przeprowadzić kontrolę poprawności działania nagrzewnic powietrza (opcjonalnie). 
8. Przeprowadzić kontrolę poprawności działania przepustnicy Bypass (opcjonalnie) oraz 

przepustnicy GWC / czerpnia ścienna (opcjonalnie). 
9. W przypadku centrali EC i nagrzewnicy wstępnej dokonać regulacji wydajności 

wentylatorów w trybie rozmrażania (zgodnie z opisem poniżej): 
10. W przypadku centrali  EC i presostatów filtrów dokonać regulacji wydajności wentylatorów 

w trybie testowania stanu filtrów (zgodnie z opisem poniżej): 
 
 
 

REGULACJI WYDAJNOŚCI WENTYLATORÓW W TRYBIE ROZMRAŻANIA 
 

CENTRALA Z NAGRZEWNICĄ WSTĘPNĄ I WENTYLATORAMI EC 
W celu prawidłowej pracy nagrzewnicy należy ustawić prędkość przepływu powietrza przez elementy 
grzejne na poziomie 1,5 m/s i uzyskane wartości wydajności przypisać do odpowiednich parametrów 
serwisowych. Ponieważ prędkość ta zależy od oporów danej instalacji, regulacji powinien dokonać 
instalator urządzenia w trakcie pierwszego uruchomienia. Sposób ustawienia wydajności na kolejnych 
biegach centrali oraz zmiany parametrów serwisowych opisano w instrukcji obsługi manipulatora.  
Numery parametrów serwisowych wymagające ustawienie zależą od rodzaju zastosowanego sterownika: 
STEROWNIK S3 

Wydajność wentylatora nawiewu: parametr serwisowy nr 55, 
Wydajność wentylatora wywiewu: parametr serwisowy nr 56. 

STEROWNIK S7 (RC6 mini) 

Wydajność wentylatora nawiewu: parametr serwisowy nr 27, 
Wydajność wentylatora wywiewu: parametr serwisowy nr 28. 

STEROWNIK S6, S7 (RC7 Easy, RC7 Premium) 

Wydajność wentylatora nawiewu: grupa WENTYLACJA, parametr 1, 
Wydajność wentylatora wywiewu: grupa WENTYLACJA, parametr 2. 
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REGULACJI WYDAJNOŚCI WENTYLATORÓW W TRYBIE TESTOWANIA STANU FILTRÓW 
 

CENTRALA Z KONTROLĄ STANU FILTRÓW (PRESOSTATY) I WENTYLATORAMI EC 
W celu prawidłowej oceny stanu filtrów należy zapewnić określoną prędkość przepływu powietrza przez 
filtry w czasie kontroli ich stanu. Wydajność ta wymuszana jest przez sterownik centrali automatycznie 
zgodnie z nastawami serwisowymi. 
Kontrola stanu filtrów polega na pomiarze ich oporu, a ponieważ opory filtra zależą od prędkości 
przepływu należy ustawić wymagane parametry serwisowe po zakończeniu wszelkich prac instalacyjnych. 
W trakcie pierwszego uruchomienia należy ustawić wydajność wentylatorów EC zapewniającą przepływ 
równy 0,7 wydajności znamionowej określonej w nazwie urządzenia. Następnie wartość tę przepisać do 
odpowiedniego parametru serwisowego (zależnie od sterownika). 
Sposób zmiany parametrów serwisowych opisano w instrukcji obsługi manipulatora. 
STEROWNIK S3 

Parametr nr 57. 

STEROWNIK S7 (RC6 mini) 

Parametr nr 29. 

STEROWNIK S6, S7 (RC7 Easy, RC7 Premium) 

Grupa WENTYLACJA, parametr 0. 

 
Wydajność 

znamionowa 
0,7 wydajności 
znamionowej 

 Wydajność 
znamionowa 

0,7 wydajności 
znamionowej 

300 210  950 665 

400 280  1100 770 

450 315  1200 840 

550 385  1400 980 

600 420  1600 1120 

650 455  2000 1400 

700 490  3000 2100 

800 560  4000 2800 

850 595  6000 4200 

 
 


