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1. WPROWADZENIE
Na automatykę central Pro-Vent MISTRAL składają się dwa układy:
 sterownik wewnątrz centrali, kontrolujący samą centralę,
 manipulator ścienny, umieszczony w miejscu dogodnym dla użytkownika, pozwalający
na regulację podstawowych parametrów pracy centrali (wydajność, odzysk ciepła),
a także dodatkowo dostępnych urządzeń (np. nagrzewnica, chłodnica, stan przepustnic,
GWC itd.).
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, sterownik jest urządzeniem
niezawodnym i oszczędnym, zapewniając przy tym rozbudowane możliwości sterowania pracą
całego systemu.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia instrukcji
prosimy o kontakt na adres: serwis@provent.pl .

1.1.

MONTAŻ MANIPULATORA

Przewód łączący manipulator z centralą: skrętka UTP kat.5 linka z zarobionymi z
obu stron wtykami modularnymi RJ45, zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.
Maksymalna długość przewodu: 100 m.

Zastosowanie tylko wewnątrz pomieszczeń.

1.2.

PANEL DOTYKOWY I WIDOK PODSTAWOWY

Podział ekranu na przyciski

Ikona

MAX

Przykładowy WIDOK PODSTAWOWY

OPIS PRZYCISKÓW W WIDOKU PODSTAWOWYM
Opis
Sygnalizacja załączonego trybu pracy urządzenia; przejście do widoku szczegółowego
(np. WIDOK NAGRZEWNICA).
Uruchomienie procedury wietrzenia (chwilowe zwiększenie wydajności wentylacji).
Krótkie wciśnięcie – zmniejszenie wydajności wentylatorów centrali.
Długie wciśnięcie – zatrzymanie wentylacji (STOP). Brak wentylacji okresowo sygnalizowany
jest dźwiękiem ostrzegawczym.
Zwiększenie wydajności wentylatorów centrali.
Aktualny czas.
Zmiana trybu pracy centrali: MANUAL ( ) – według ustawień użytkownika lub AUTO –
według ustawionego programu dobowego .
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VIEW
MENU

Wyświetlenie widoku kolejnego urządzenia/funkcji ekranu typu WIDOK.
Krótkie wciśnięcie – wejście do MENU konfiguracyjnego .
Długie wciśnięcie – wejście w tryb serwisowy (podgląd ostrzeżeń i historii alarmów).
DODATKOWE IKONY WIDOKU PODSTAWOWEGO (NIE BĘDĄCE PRZYCISKAMI)
Opis
Dzień tygodnia (tu: ang. Tuesday – wtorek).
Gwiazdka obok ikony urządzenia – urządzenie w aktualnym momencie pracuje.
Ikona urządzenia bez gwiazdki – funkcja ustawiona na pracę wg wartości zadanej, jednak
w aktualnym momencie urządzenie nie pracuje.
Brak ikony urządzenia – funkcja na stałe wyłączona lub niedostępna.
Sygnalizacja praca centrali z odzyskiem ciepła, włączony nawiew oraz wywiew.

Ikona
Tu

Sygnalizacja pracy wymiennika gruntowego (powietrze pobierane przez GWC).
Sygnalizacja nieprzeczytanego ostrzeżenia lub alarmu pracy centrali.
Sygnalizacja potrzeby wymiany filtrów. Migający napis – do wymiany filtrów pozostało
mniej niż 7 dni; napis stały – czas do wymiany minął.
Praca wentylacji (wydajność w skali czterobiegowej).

FILTER

Sygnalizacja aktualnie uruchomionej procedury wietrzenia.
Sygnalizacja braku wentylacji.

1.3.

STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

1. Przejdź do WIDOKU PODSTAWOWEGO (widok pojawia się też samoczynnie po ok. 30
sekundach).
2. Steruj wydajnością za pomocą przycisków
do uzyskania odpowiedniego biegu w ikonie
wydajności

.

3. W celu zatrzymania wentylatorów przytrzymaj przycisk

do pojawienia się napisu

UWAGA! W niewentylowanych pomieszczeniach nie powinni przebywać ludzie!
Brak wentylacji sygnalizowany jest cyklicznie krótkim sygnałem dźwiękowym.

1.4.

WYBÓR TRYBU PRACY (AUTO/MANUAL)

GLOBALNY
LOKALNY

MANUAL (
ON/OFF
AUTO

)

PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA ZASIĘG
- nadrzędny tryb dla całej centrali, wyświetlany i ustawiany w WIDOKU PODSTAWOWYM.
- ustawiany osobno dla każdej funkcji lub urządzenia (wentylacja, grzanie,
chłodzenie, przepustnica strefowa, odzysk ciepła itp.), wyświetlany i ustawiany
w powiązanym podmenu sterownika.
PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB STEROWANIA
- tryb ręczny – użytkownik sam definiuje parametry, według których pracuje dane
urządzenie (w przypadku ustawienia jakiejś wydajności, temperatury nawiewu itd.,
centrala pracuje według zdefiniowanych parametrów aż do dokonania kolejnej ręcznej
zmiany).
- tryb automatyczny - parametry pracy centrali są ustawiane automatycznie według
wybranego programu dobowego (wydajność, temperatura nawiewu i inne nastawy
obowiązują do kolejnej pozycji programu i zmieniane są bez ingerencji użytkownika).
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A) ZMIANA GLOBALNEGO TRYBU PRACY
1. Przejdź do WIDOKU PODSTAWOWEGO.
2. Wciśnij przycisk w obszarze „9” (patrz punkt 1.2.) do uzyskania pożądanego trybu.
Obok trybu AUTO wyświetlany jest aktualnie wybrany program dobowy (1 lub 2).

B) ZMIANA LOKALNEGO TRYBU PRACY
Lokalny tryb pracy zmieniany jest w widoku danego urządzenia (patrz punkty 2.x.).
RZECZYWISTY EFEKT USTAWIENIA TRYBÓW: GLOBALNEGO I LOKALNEGO
DLA NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
Ustawiony tryb
Ustawiony tryb
Rzeczywisty tryb pracy urządzenia
globalny (centrali) lokalny (urządzenia)
Praca automatyczna według temperatury zadanej (do której
AUTO
ON
dąży urządzenie). Temperatura zadana wynika z ustawionego
programu dobowego.
Praca automatyczna według temperatury zadanej (do której
MANUAL
ON
dąży urządzenie). Temperatura zadana jest ręcznie ustawiana
przez użytkownika.
AUTO
OFF
Urządzenie stale wyłączone.
MANUAL
OFF
Urządzenie stale wyłączone.
Algorytm zależności między trybem pracy globalnym i lokalnym ma zastosowanie wyłącznie
w przypadku nagrzewnicy i chłodnicy (tabela powyżej).
Lokalne tryby pracy odzysku ciepła, GWC oraz strefy (opisane w punktach 2.x.) działają niezależnie
od ustawionego globalnego trybu pracy centrali.

1.5.

USTAWIENIE ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO

Dokładne ustawienie zegara jest konieczne do prawidłowego działania centrali według programów
czasowych:
1. W WIDOKU PODSTAWOWYM przytrzymaj dłużej przycisk z wyświetlonym czasem (obszar
„8” – patrz punkt 1.2.).
2. Za pomocą przycisków
wybierz dzień tygodnia (migająca wartość). Potwierdź
przyciskiem Next.
3. Za pomocą przycisków
oraz Next ustaw aktualny czas. Potwierdź przyciskiem OK.

2. PRZEGLĄDANIE I ZMIANA USTAWIEŃ
Ilość dostępnych ekranów zależy od dostępności urządzeń, a kolejność od konfiguracji, przy czym
niektóre z nich (np. WIDOK WIETRZENIE) dostępne są tylko podczas trwania tej funkcji,
Po chwilowej nieaktywności użytkownika (30 s) na ekranie urządzenia, manipulator wraca
samoczynnie do ekranu WIDOK PODSTAWOWY.

W dalszej części opisano poszczególne widoki urządzeń i funkcji. Elementy migające na
ekranie wyróżniono kolorem szarym.
4

2.1.

UNIWERSALNA PROCEDURA EDYCJI/WYBORU WARTOŚCI

Ogólna procedura edycji nastaw:
1. Wciśnij przycisk Edit (edytowana wartość zacznie migać).
1.1.
1.2.

2.2.

Za pomocą przycisków
(ew. Next) zmień wartość i potwierdź przyciskiem OK.
W przypadku rezygnacji wciśnij przycisk ESC.

URUCHOMIENIE WIETRZENIA, ŚLEDZENIE STANU WIETRZENIA
1. Uruchomienie wietrzenia (okresowe zwiększenie
wydajności wentylatorów):
W WIDOKU PODSTAWOWYM wciśnij przycisk MAX.
12:33

2.3.

Czas pozostały do zakończenia funkcji wietrzenia
(odliczany w dół) w postaci minuty:sekundy .

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN WENTYLACJI
Wyświetlenie widoku ustawień wentylacji:
1. Wciśnij przycisk VIEW do pojawienia się migającej
ikony strzałek .
2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit.
2.1. Przyciskiem Next wybierz numer biegu do
edycji (migająca wartość).
2.2. Wciśnij ponownie przycisk Edit aby edytować
wydajność na wybranym biegu (procedura edycji –
patrz punkt 3.1.).
3. Aby sprawdzić aktualną wydajność wentylacji, przytrzymaj dłużej przycisk VIEW.
Wartości wydajności ustawiane są w kolejności: nawiew, wywiew.
Jeśli tryb globalny centrali jest ustawiony na AUTO, wydajność wentylatorów jest zmieniana zgodnie
z wybranym programem automatycznym. W przypadku trybu MANUAL, zmiana wydajności
następuje wyłącznie poprzez ręczną zmianę użytkownika.

2.4.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN ODZYSKU CIEPŁA
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się
migającej ikony odzysku ciepła
.
2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit
(procedura edycji – patrz punkt 2.1.).
3. Aby sprawdzić aktualny stan odzysku ciepła oraz
aktualną temperaturę wywiewu, przytrzymaj dłużej
przycisk VIEW.
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WARTOŚCI USTAWIANE W MENU ODZYSK CIEPŁA (BYPASS)
TRYB PRACY PRZEPUSTNICY BYPASS
Odzysk ciepła wyłączony (załączony bypass).
Odzysk ciepła załączony (wyłączony bypass).
Praca automatyczna na podstawie temperatury wywiewu lub temperatury na czerpni (centrala
pracuje z odzyskiem ciepła po spadku temperatury poniżej wartości zadanej).
TEMPERATURA ZADANA DLA ODZYSKU CIEPŁA
Możliwe wartości temperatury, według której pracuje przepustnica bypass w trybie Auto.

OFF
ON
Auto
4-30oC

2.5.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN GWC (GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA)
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się
migającej ikony GWC
.
2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit
(procedura edycji – patrz punkt 2.1.).
3. Aby sprawdzić aktualny stan przepływu powietrza
przez GWC oraz aktualną temperaturę zewnętrzną,
przytrzymaj dłużej przycisk VIEW.
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU GWC
TRYB PRACY PRZEPUSTNICY GWC
Przepływ powietrza przez GWC stale wyłączony.
Przepływ powietrza przez GWC stale załączony.
Praca automatyczna na podstawie temperatury zewnętrznej (przepływ powietrza przez GWC
odbywa się jeśli temperatura zewnętrzna jest poza zdefiniowanym zakresem).
TEMPERATURA ZADANA DLA PRZEPUSTNICY GWC
Możliwe wartości temperatur (dolnej i górnej), tworzące zakres temperatur dla trybu pracy
Auto . Powietrze przepływa przez GWC poniżej pierwszej wartości (w czasie mrozów)
lub powyżej drugiej wartości (w czasie upałów).

OFF
ON
Auto
0-25 oC
:
5-30oC

2.6.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN NAGRZEWNICY / CHŁODNICY
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się
migającej ikony nagrzewnicy
lub chłodnicy .
2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit
(procedura edycji – patrz punkt 2.1.).
3. Aby sprawdzić aktualny stan grzania oraz aktualną
temperaturę wewnętrzną, przytrzymaj dłużej
przycisk VIEW.

OFF
ON
10-35oC

WARTOŚCI USTAWIANE W MENU NAGRZEWNICA / MENU CHŁODNICA
TRYB PRACY NAGRZEWNICY / CHŁODNICY
Nagrzewnica/chłodnica stale wyłączone (brak grzania/chłodzenia).
Nagrzewnica/chłodnica włączone, utrzymuje temperaturę stałą (ustawianą ręcznie lub
wynikającą z programu dobowego).
TEMPERATURA ZADANA DLA NAGRZEWNICY / CHŁODNICY
Możliwe wartości temperatury, według której pracuje nagrzewnica/chłodnica załączone
w trybie Manual.
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2.7.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN STREFY
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się
migającej ikony strefy .
2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit
(procedura edycji – patrz punkt 2.1.).

ON
OFF

WARTOŚCI USTAWIANE W MENU STREFA
TRYB PRACY PRZEPUSTNIC STREFOWYCH
Przepustnica strefowa stale załączona.
Przepustnica strefowa stale wyłączona.

3. MENU DODATKOWE
3.1.

WYMIANA FILTRÓW, LICZNIK PRZYDATNOŚCI FILTRÓW

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry powietrza nawiewanego oraz usuwanego.
W czasie użytkowania centrali, filtry ulegają zabrudzeniu, a po ich zużyciu należy je wymienić na
nowe, po czym zresetować licznik filtrów.

Sygnalizacja konieczności wymiany filtrów w WIDOKU PODSTAWOWYM:

Migający napis FILTER
(do wymiany pozostało mniej niż tydzień)

Stały napis FILTER
(zmiana filtrów konieczna natychmiast)

Wkłady filtracyjne są jednorazowe, należy je wymieniać co ok. 2200 godz. Pracy (średnio ok. 90 dni,
zależy od warunków pracy centrali). Zużyte wkłady filtracyjne należy wyrzucić.
Podczas montażu kaset filtracyjnych należy zwrócić uwagę na naklejkę informującą o sposobie
instalacji kasety w centrali.
W celu wymiany, zaleca się zakupienie nowego zestawu wkładów z włókniny filtracyjnej o klasie co
najmniej G4 i nie wyższej niż F7. Wymiary filtrów podane są w karcie parametrów technicznych
centrali.
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Sprawdzenie ile dni zostało do wymiany filtrów (MENU FILTRY):
1. Przejdź do menu dodatkowego (krótkie przyciśnięcie
przycisku MENU).
2. Wciśnij kilka razy przycisk Next do pojawienia
migającego napisu FILTER.

Kasowanie licznika filtrów po wymianie:
1. Będąc w MENU FILTRY, wciśnij przycisk Edit.
2. Długo przytrzymaj przycisk
(reset zostanie
potwierdzony sygnałem dźwiękowym i wyświetli się domyślna wartość licznika.

Licznik filtrów nie jest dostępny w przypadku użycia presostatów.

4. MENU KONFIGURACYJNE
4.1.

ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Procedura zmiany koloru:
1. Wciśnij przycisk MENU, po czym wciśnij przycisk
SERVICE.
2. Wciśnij przycisk Edit.
3. Za pomocą przycisków
wybierz kolor
(zakres: 1-8 / U / U ).
3.1. W przypadku opcji U, wciśnij Edit i
wybierz wartość ze skali RGB
(przyciski
oraz Next).
4. Potwierdź przyciskiem OK.
5. Zmiana zostanie potwierdzona sygnałem
dźwiękowym.

1-4
5-8
U
U

Widok zmiany koloru
przed włączeniem edycji

OPIS DOSTĘPNYCH KOLORÓW PODŚWIETLENIA
Wybranie koloru z tego zakresu powoduje wyraźne, ciągłe podświetlenie manipulatora tym
kolorem, niezależnie od czasu ostatniego „kliknięcia”.
Wybranie koloru z tego zakresu powoduje wyraźne podświetlenie manipulatora tym kolorem
przez 30 sekund od ostatniego „kliknięcia”. Po tym czasie podświetlenie jest ledwo widoczne.
Możliwość zdefiniowania dowolnego koloru RGB, podświetlającego manipulator przez 30 sekund
od ostatniego „kliknięcia”.
Możliwość zdefiniowania dowolnego koloru RGB, podświetlającego manipulator po upływie 30
sekund od ostatniego „kliknięcia”.
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4.2.

USTAWIENIE BLOKADY MANIPULATORA

Procedura ustawienia blokady:
1. Wciśnij przycisk MENU, po czym wciśnij przycisk SERVICE.
2. Wciśnij przycisk Next do pojawienia się migającej ikony .
3. Wciśnij przyciski Edit.
4. Za pomocą przycisków
wybierz tryb blokady: załączony (ON) i ponownie wciśnij Edit.
5. Spośród migających przycisków wybierz kombinację 3 przycisków (każdy poprawny wybór
będzie potwierdzony pojedynczym sygnałem). Wpisanie pełnej kombinacji zostanie
potwierdzone wielokrotnym sygnałem.
6. Potwierdź ustawienie kombinacji przyciskiem OK.
Blokada manipulatora aktywowana jest po 30 sekundach od ostatniego „kliknięcia”
(migająca ikona

4.3.

w WIDOKU PODSTAWOWYM).

ODBLOKOWANIE MANIPULATORA

Jeśli manipulator jest zablokowany, w WIDOKU PODSTAWOWYM miga ikona
Procedura odblokowania manipulatora:
1. W WIDOKU PODSTAWOWYM wciśnij przycisk w obszarze godziny
(pole „8” – patrz punkt 1.2.).
2. Wprowadź kombinację przycisków do odblokowania manipulatora.

.

Istnieje możliwość zmiany kombinacji w przypadku zapomnienia jej przez użytkownika. W tym celu
należy chwilowo odłączyć zasilanie manipulatora (blokada nie jest aktywna przez 30 sekund od
uruchomienia).

4.4.

KALIBRACJA EKRANU MANIPULATORA

Jeśli przyciski manipulatora przestały reagować, przejdź następującą procedurę:
1. Odłącz zasilanie.
2. Podłącz zasilanie, dotykając środek ekranu manipulatora. Pojawi się napis cal.
3. Przyciskaj kolejno pokazujące się przyciski (Edit, Add, Del, ...) aż do pojawienia się napisu
End.
4. Ponownie odłącz i podłącz zasilanie.

Początek procedury kalibracji

Koniec procedury kalibracji
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5. PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY)
Oznaczenie umieszczone na centrali wentylacyjnej wskazuje, że po upływie
okresu użytkowania produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami
gospodarstwa domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej
praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się
z firmą, w której dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można również na stronach:
www.elektrośmieci.pl oraz www.auraeko.pl .
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Jeśli w sterowniku występują baterie, nie należy ich:
 ładować ani rozbierać,
 podgrzewać lub wrzucać do ognia, zwierać biegunów (+), (-),
 wyrzucać razem z odpadkami domowymi.
Podczas wymiany baterii należy zwracać uwagę na biegunowość (+), (-).

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji
prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl
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