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Alkalmazás, biztonság Alkalmazás

A HomeVent® szellőztető berendezés családi házak, 
társasházi lakások vagy lakó- és ipari épületek szellőz-
tetésére alkalmas.

A HomeVent® szellőztető berendezés az alábbi felada-
tokat látja el:
• a lakótér friss levegővel történő ellátása,
• az elhasznált levegő elszívása (CO2, aeroszolok, 

páratartalom, baktériumok, szagok, ...),
• energiamegtakarítás az érezhető és látens hő 

vissza nyerése által,
• a betáplált frisslevegő tisztítása finompor szűrővel.

A készülék kezelését és karbantartását a ház lakója, a 
javítási- és szervizmunkálatokat a szakszerviz végez-
heti el. 

Garancia

A berendezés telepítését/felszerelését követően a 
kültérhez kapcsolódó csőrendszert le kell zárni.

Az üzembe helyezést követően — szerviztevékeny-
ség kivételével (pl. szűrőcsere, szűrőtisztítás, stb.) 
— a készüléket áramtanítani tilos.
Az ebből eredő károk az üzemeltetőt terhelik.

Biztonság

A HomeVent® szellőztető berendezés a legmodernebb 
technika alapján készült és üzembiztos. A készülék 
szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használata 
azonban veszélyeket rejt het magában, ezért a kezelési 
útmutatót pontosan át kell olvasnia és az abban leírta-
kat be kell tartania.

 Figyelem 

Ezt az ábrát minden biztonsági utasításnál meg-
találja, amelynél a személyi biztonság és testi 
épség veszélye fennáll. Vegye figyelembe az 
utasításokat és óvatosan járjon el. Egyidejûleg 
az általános biz ton sági- és ba le set védelmi 
elõírásokat is tartsa be.

 Figyelem

 Ez a jelölés áll a kármegelőzést célzó ismerte-
tőkön és előírásokon.

 Utasítás

 Ez a jelzés a berendezés gaz da ságos működte-
tésének adataira, vagy egyéb tippekre hívja fel a 
figyelmét.

Jobb levegő és alacsony energiaköltségek: 
A Hoval HomeVent® ellenőrzött légcserét jelent. 
A hagyományos ablaknyitásos szellőztetéstől eltérő en 
a távozó levegő hőtartalma nem vész el, hanem ener-
gia vissza nyerés folytán a frisslevegő felmelegítésével 
haszno sí tásra kerül. 
Az így jelentkező energiamegtakarítás lényegesen na-
gyobb a HomeVent® készülék energiafelhasználásánál 
(ez mindössze 50W).

A levegő jobb minősége nagyobb komfortot 
eredményez: 
A Hoval HomeVent®-nek köszönhetően az Ön szo-
bái min den időben optimális minőségű frisslevegő vel 
lesznek ellátva. Az elhasznált, szennyezett, gomba-
spórákkal vagy baktériumokkal terhelt levegő auto-
matikusan kivezetésre kerül. A beáramoltatott friss 
levegőt pollenszűrő tisztítja, melynek következtében 
lényegesen kevesebb allergiakiváltó por és pollen ke-
rül a lakótérbe! Rovar és szúnyogmentes környezetet 
biztosít. 
A feljavított levegőkomfort növeli az energiafelhasz-
nálás hatékonyságát és a jó közérzetet, a külső köz-
lekedési zajok pedig a bezárt ablak miatt az utcán 
maradnak. 

Hoval HomeVent® új mércéket állít fel: 
A lakásszellőztetési rendszerek első generációjánál 
szerzett tapasztalatok és a Hoval magasfokú légtech-
nikai jártassága tették lehetővé a termék kifejleszté-
sét, amely műszakilag új utakat tár fel és különleges 
előnyöket kínál:

 Az elszívott levegő hővisszanyerése mellett annak 
páratartalma is visszanyerésre kerül. Ez megnö-
veli a komfortot. Kiegészítő párásítás elhagyható.

 A HomeVent® konstrukciójának köszönhe tően a 
távozó levegőből visszanyerhető energia megnö-
vekszik. A hővisszanyerési szám eléri a 150%-ot.

 Kondenzátum nem képződik, bűzzárral ellá tott 
kondenzátumelvezetés ezért szükségtelen.

 Az új rotációs entalpiavisszanyerő nem jegesedik 
el, nem kell költséges talaj- vagy előfűtő regiszter. 

 Ez a szellőztető berendezés jól illeszthető a kü-
lönféle beépítési módokhoz (nincs kondenzátum, 
beépített rezgéscsillapítás a ventilátoroknál).
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Működés 
A külsőlevegő-ventilátor légcsatornán keresztül beszív-
ja a külső levegőt, amit első lépcsőben egy rovarszűrő 
megszűr. A külsőlevegő-ventilátorba közvetlenül beépí-
tésre került, zajcsillapítóval szerelt diffúzor. Az ezután 
kapcsolt entalpia-visszanyerőben történik a levegő me-
legítése vagy lehűtése és nedvesítése. 
A hő- és páratartalom-visszanyerés mértéke függ az 
elszívott és a külső levegő közötti hőmérséklet- és pá-
ratartalom-különbség mértékétől, valamint a forgódob 
fordulatszámától. Végezetül egy pollen- és finompor-
szűrő szűri meg a már előkezelt külsőlevegőt. A külső 
levegő elosztása és az egyes térfogatáramok beállítá-
sa változtatható keresztmetszetű lyukakkal ellátott osz-
tólemezzel történik. Az utánkapcsolt zajcsökkentő a 
befúvott levegőt specifikált zajszintre csökkenti.

A távozólevegő-ventilátor zajcsökkentőn és durva-por-
szűrőn keresztül elszívja az elhasznált helyiségleve-
gőt. Az entalpia-vissza nyerő kivonja az elszívott, hasz-
nált levegő hő- és páratartalmát, majd átadja a friss 
befúvott levegőnek. A kettős öblítőkamrában az együtt-
forgó levegő a távozólevegő-oldalra terelődik. 
A beszabályozott ventilátorok — külsőlevegő-oldali túl-
nyomás és elszívóoldali vákuum — miatt nem keve-
redhet a befúvott levegő az elszívott levegővel. Ezt a 
funkciót az elektronika automatikusan felügyeli. A kül-
sőlevegő- és az elszívottlevegő-ventilátorok vezérlése 
egymástól független. A külső/befúvott levegő és az el-
szívott/távozó levegő munkaponti beállítása az üzembe 
helyezés során két szervizpotenciométerrel történik. 

Az elektronika az alábbi funkciókat látja el:

• A forgódobos entalpiavisszanyerő fordulatszá-
mát a külső levegő hőmérséklete vezérli. Így auto-
ma ti kusan hozzáigazításra kerül a hő- és pá ratar-
talomvisszanyerés. Ha nem klimatizált a lakás, nyá-
ron a minimális fordulatszámot állítja be, így a hő- és 
pára tartalomvisszanyerés a nullához közelít. 

• A beltéri egység páratartalom szabályozója módo-
sítja a térfogatáramot. Így pl. télen a lakás túl magas 
páratartalmú helyiséglevegőjéhez több száraz külső 
levegőt adagol.

Üzemmód kijelzés Készülék Ok Elhárítás

LED nem világít
(BG03: érintésre sem világít)

üzemen kívül A szellőztető készülék nincs 
áram altt

A szellőztető készüléket 
helyezze áram alá

A térfogatáram forgatógomb a 0 
pozíción áll

A forgatógomb állítsa a 
kívánt alapszellőztetésre

A finombiztosíték meghibásodott Értesítse a vevőszolgálatot!

LED narancssárgán világít üzemben A szűrő elszennyeződött Cserélje ki a szűrőt!

Az új szűrőnél ugyanaz a hiba Értesítse a vevőszolgálatot!

LED pirosan világít üzemen kívül Zavar a készülékben Értesítse a vevőszolgálatot!

BG03: LED sötét, 
de érintésre világít

üzemben A szellőztető készülék Stand-by 
üzemenben van

Érintse meg a kijelzőt.

• Állandóan felügyeli a ventilátorok működését és 
azok meg hibásodása esetén a készüléket „zavar” 
üzemmódba kapcsolja (a ventilátorok és az entalpia-
visszanyerő is kikapcsol).

• A befúvottlevegő-szűrők elszennyeződése esetén a 
nyomáskülönbség-kapcsoló a beltéri egységen za-
vart jelez. 

Üzemmód Szabályozás 
 módja eszköze

Alapszellőztetés állandó potenciométer 

  a kezelőegységen

Igény- vagy minimum-  szabályozott helyiség-páratartalom
szellőztetés

Turbószellőztetés időtartamfüggő „Parti”-nyomógomb

Üzembe helyezés
Üzembe helyezés előtt az alábbiakat kell ellenőriznie:
• A lakásszellőztető rendszer ki van-e építve (légcsa-

tornák és légszelepek)
• A légcsatornák és légszelepek nyitottak-e 
 (zárófede lek eltávolítása)
• A szerkezeti egységek tiszták-e (estlegesen tisztítani 

kell)
• A kezelőkészülék felszerelése és csatlakoztatása 

megtörtént-e
• A szellőztető berendezés üzemkész-e 
 (revíziófedél és -ajtók)
Ezeket követően, illetve a lakás építési fázisainak befe-
jeződése után történhet meg az üzembe helyezés (az 
építkezés ideje alatt tilos a lakásszellőztető készülék 
üzembe helyezése):
• a készülék villamos csatlakoztatása
• a kezelőkészüléken az üzemmód beállítása
• a működés ellenőrzése és a légosztás beállítása 
 (  lásd a "Rendszer" leírást)
• a maximális térfogatáram beszabályozása (a kezelő-

készülék hátulján található potenciométerrel). 

Zavarelhárítás
A készülékbe 2 elektromos finombiztosíték van beépítve:
• a hálózati csatlakozóban: 1 A / 5 x 20 mm áthidalás
• az elektromos dobozban: 1 A / 5 x 20 mm áthidalás
A készülék zavarát a LED a kezelőkészüléken kijelzi
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Rovarszűrő

Friss- és távozó-
levegő szűrő

HomeVent® lakásszellőztető elhelyezési lehetősége

HomeVent® RS-180 lakásszellőztető akár egy szekrényben is elfér

A kezelőkészülék 
elhelyezése a 
lakótérben

Friss- és távozólevegő szűrőRovarszűrő

HomeVent® RS-250 lakásszellőztető beépítése háztatási helyiségbe

Friss- és távozólevegő szűrő Rovarszűrő

HomeVent® RS-250 lakásszellőztető beépítése háztatási helyiségbe

Páratartalom

Páratartalom

Légteljesítmény

Légteljesítmény
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Karbantartás

Szellőztető berendezésének optimális üzemének érde-
kében tartsa be a következő utasításokat:
A készüléket csak szűrőkkel működtesse.

Rovarszűrő 

RS-180 és RS-500 típusnál: a ro-
varszűrő a szellőztető készülékben 
található. 
RS-250 típusnál: a szellőztető 
készülékben a rovarszűrő szűrő-
egysége a frisslevegő-vezetékbe 
kerül beépítésre (külső vezeték a 
készülékhez). 
Évente legalább 3x tisztítsa ki.

Tisztítás menete:
• A fedelet vegye le
• RS-500 típusnál: vegye ki a két

csavart. A csavarokra már nincs
szükség (stop csavar a szemközti
oldalon). Ha ez a csavar nincs jelen,
azokat már eltávolították az üzembe
helyezés során.

• A szűrőt húzza ki, mossa és szárítsa
meg

• A szűrőtkamrát seprűvel vagy
porszívóval tisztítsa meg.

• A szűrőt, majd a fe de let helyezze
vissza

 Figyelem
Tavasszal és nyáron ja-
vasolt a szűrő havi ellen-
őrzése és adott esetben 
tisztítása. 
A rovarszűrő állapota 
nincs felügyelve, nem jelzi 
ki a kezelőkészülék.

Friss- és távozólevegő szűrő 

A friss- és távozólevegő szűrő ál lapotát 
a készülék automatikusan felügyeli, 
a szűrőcsere szükségességét a ké-
szülék kijelzi (BG02 típusnál a LED 
narancssárga színnel világít, BG03-nál "szűrőcsere" felirat 
narancs-sárga színnel villog). Higiéniai okok  ból mindkét 
szűrőt legalább évente cserélnie kell:
• A szellőztető készüléket a kezelőkészüléken kapcsolja

ki vagy a hálózati csatklakozót húzza ki
• A revíziófedelet (ajtót) nyissa ki (fekete kupak, inbusz-

csavar, gyorscsavar, ill. feszítőzár)
• Az elszennyeződött szűrőt húzza ki és különítse el
• Az új szűrőt tolja be (ügyeljen a légáramlás irányára)
• A revíziófedelet (ajtót) zárja be
• A készüléket kapcsolja be
• A tartalékszűrőt rendelje meg nálunk.

(Ha szükségessé válik az újbóli szűrőcsere, azt kése-
delem nélkül tegye meg.)

 Figyelem
A szűrők nem tisztíthatók (moshatók), 100%-ban 
eltüzelhetők (fémet nem tartalmaznak) 



Karbantartás



Ellenőrzés/tisztítás

Az üzemidő és a porterhelés függvényében a szellőzte-
tő berendezést időnként ellenőriznie és karbantartania 
kell. Ekkor a hálózati csatlakozót feltétlenül húzza ki az 
aljzatból! 

Figyelmeztetés:
A vevő feladata, hogy gondoskodjon a berendezés  
folyamatos karbantartásáról (évi minimum egyszeri 
alkalom) a szakszerviz által, mely a garancia érvénye-
sítésének feltétele.

i
A HomeVent® készülék kezelését a ház lakója, kar-
bantartását és a javítási- és szervizmunkálatokat a 
szakszerviz végezheti el.

i
Kössön karbantartási szerződést a Hoval-lal, hogy 
szervizszakembereink készülékét rendszeresen 
átvizsgálják és karbantartsák.

Évente:
A szűrők szennyezettségét a fűtési szezon megkezdése 
előtt ellenőrizze le.
• Az elszívott- és frisslevegő szűrőt cserélje ki
• A szűrőkamrát kefével vagy porszívóval tisztítsa ki
• Tisztítsa meg a rovarszűrőt
• A rotor (optikai ellenőrzés) és a ventilátorok (légmozgás)

működését a kezelőkészülék állításával ellenőrizze
• A befúvó- és elszívó rácsokat évente legalább 2x

ellenőrizze és ha szükséges, tisztítsa meg.
Mennyezetre szerelt készülék ellenőrzését, tisztítását 
és karbantartását Hoval szakembere végezheti.
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Kezelőkészülékek

A szellőztető berendezés működése a kezelőkészülé-
ken állítható be, és nagyon egyszerű. A kezelőkészülék 
beépített páratartalom-érzékelőt tartalmaz, így lehetővé 
vális a lakóhelyiségbe történő felszerelése.

 Figyelem

 Alacsony külső hőmérsékletnél (pl. télen) a 
készülék lekapcsolásakor a vezetékben fellé-
pő levegőáramlatok miatt kondenzációs károk 
léphetnek fel. Ennek elkerülése érdekében csak 
akkor kapcsolja ki készülékét, ha a külső- és a 
távozólevegő-vezetékek tömören zárnak.

BG02 üzemi programjai:

Térfogatáram forgatógomb 
• Ø pozíció A készülék kikapcsolva.
• 10...100% A térfogatáram (alapszellőztetés) a 

beállított értékre áll be.
  (irányérték: 40-60%)
Üzembe helyezéskor a Hoval szakszerviz az épülethez 
szükséges beállításokat elvégzi.

Páratartalom forgatógomb 
A helyiség optimális páratartalma 45-55%. 
Amennyiben a helyiség páratartalma kisebb/egyenlő a 
beállított értéknél, akkor a készülék a beállított térfogat-
árammal szellőztet. Amennyiben a helyiség páratartalma 
a beállított értéket meghaladja, akkor a térfogatáram 
növekszik (igény sze rinti szellőztetés).

Nyáron a forgatógobot tekerje 65-re!
(Ø pozíció: páratartalomszabályozás üzemen kívül)

"Parti"-nyomógomb 
A parti-gomb megnyomását követő 3 órában megnövelt 
térfogatárammal működik a készülék, majd visszaáll a 
beállított üzemre. A partifunkció kézi visszaállításához 
nyomja meg újra a gombot.

LED jelzések — üzemmód 
A LED dióda mutatja a berendezés üzemállapotát:
• nem világít � A szellőztető készülék üzemen kívül van
• zöld ������ A szellőztető készülék üzemben van
• narancs ��� A szűrő elszennyeződött 
• piros ������ Zavar a készülékben

(feloldása a térfogatáram forgatógombbal 
(Ø pozíció)

LED jelzések — "Parti" 
• nem világít ���� "Parti"-nyomógomb nem aktív
• zöld ��������� "Parti"-nyomógomb aktív

Kétévente:
• A revíziófedelet nyissa ki (csavarok) és a belső teret 

törlőkendővel, porszívóval takarítsa ki
• A ventilátorokat ellenőrizze le és szükség esetén 

porszívózza le
• A diffúzort/zajcsökkentőt húzza ki és tisztítsa meg
• A rotációs entalpiavisszanyerő tömítéseit ellenőrizze 

le, esetleg cseréje ki
• A rotációs entalpiavisszanyerőt porszívózza ki 
 (Figyelem: a hőcserélő felülete mechanikusan ne sé-

rüljön!), szükség esetén maximum 40 °C-os vízzel, 
nyomás nélkül öblítse le

• A revízióajtó és a revíziófedél tömítéseit ellenőrizze 
le, szükség esetén cseréje ki
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BG03 üzemi programjai:

Az üzemi programhoz 5 kijelzőelem tartozik, amelyek 
a „Z2” sávban találhatók. Az épp aktív program piros 
színben látszik.

 Automatikus: Ez a program a lakásszellőztető 
készüléket a standard szellőztetési program sze-
rint működteti, amely a kívánt páratartalomra és 
légteljesítményre automatikusan szabályoz.

 A páratartalom és légteljesítmény értékét a min-
denkori szimbólum megnyomásával, a +/- gomb-
bal tudja beállítani.

 Egyéni: Ez a program a lakásszellőztető készülé-
ket az egyénileg beállított légteljesítmény szerint 
működteti. 3 ciklust tud definiálni különböző lég-
teljesítményekhez <Einstellung-Individuell>

 CO2: Ez a program a levegőminőségnek megfele-
lően vezérli a lakásszellőztető készüléket (ha van 
opcionális érzékelő) (a kezelőkészülék a CO2-
szintet kijelzi).

 Parti: Ez a program a lakásszellőztető készülé-
ket 3 órán keresztül maximális teljesítménnyel 
működteti. Ezután a program automatikusan a 
standard szellőztetési programra vált. A parti 
funkció a menü gombbal újra aktiválható. 

 Távollét: Ez a program a lakásszellőztető készü-
léket minimális teljesítménnyel működteti.

További programok:

A további programhoz tartozó 5 kijelző a „Z4” sávban 
található. 

 Otthon: Ennek az elemnek az aktiválásakor az 
alapképernyő jelenik meg.

 Beállítások: Ennek az elemnek az aktiválásakor 
lehetősége van a különféle beállításokon változ-
tatni:

 Nyári időszámítás (Sommerzeit): 
 Ennek az elemnek az aktiválásakor automatiku-

san átvált nyári időszámításra.

 Páratartalom nyáron (Sommerfeuchte): 
 Ennek az elemnek az aktiválásakor a páratarta-

lom-szabályozás meleg külsőlevegő-hőmérséklet-
nél deaktiválódik.

 Kikapcsolási stop (Ausschaltsstopp): 
 A lakásszellőztető készüléket hideg külső hőmér-

séklet esetén nem szabad kikapcsolni, mivel 
kont rollálás nélküli levegőcirkuláció jön létre, 
amely kondenzációs károkat okozhat. Ezen okból 
a „Kikapcsolási stop” maradjon aktív állapotban. 
Mivel a lakásszellőztető készüléket nem szabad 
kikapcsolni, a kontrollálás nélküli levegőcirkuláció 
elkerülése végett 15%-os légteljesítménnyel mű-
ködik tovább.

 Képernyő (Bildschirm): Három különböző kijelző-
opció választható Stadby-ban (Ki, Idő, Otthon).

 Egyéni (Individuell): Itt 3 ciklust (1 általános, 2 
programozható) tud beállítani különböző légtel-
jesítményekhez. Ez általánosságban 24 órára 
vonatkozik. A két időablakban beállított időszakok 
előnyt élveznek az általánosan beállított fordulat-
számmal szemben.

 Figyelem! Az <Einstellung-Feuchteregelbereich> 
(<beállítás-páratartalom-szabályozási tarto-
mány>) és az <Einstellung-Luftmengen-
begrenzung> (<beállítás-légmennyiség-
határolás>) menü pontok rendszerreleváns 
beállításokat tartalmaznak. Ezeket csak az erre 
kiképzett szakemberrel történt megbeszélés sze-
rint szabad megváltoztatni!

 Információ: Ennek az elemnek az aktiválásakor 
általános információkhoz jut.

 Üzem: Ennek az elemnek az aktiválásakor infor-
mációkhoz jut, amennyiben karbantartásra kerül 
sor, vagy zavar lép fel.

 Be/Ki: Ennek az elemnek az aktiválásakor a 
készülék be-kikapcsolható.

Karbantartás: A levegőszűrő ellenőrzése 
automatkisan történik. Az elszennyeződést narancs-
sárga színnel jelzi a kezelőkészülék. Higiéniai okokból 
legalább évente egyszer cserélje ki!

Zavarok: A meghibásodást piros színnel jelzi a keze-
lőkészülék. Vegye fel a kapcsolatot a Hoval szakszer-
vizzel! A készülék dátumozva dokumentálja az esemé-
nyeket.

Kezelés 
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Kezelőkészülék vakolat alá történő szerelése:

A hátlapot vízszintesen kell felszerelnie a kész falba. 
A hátlap 2 mm-es pereme a kész falon kívülre kerüljön. 
A hátlapon  „A”-val jelölt rész bal oldalon lentre, a házban 
lévő UP jelölés pedig fentre essen (1-es kép).

Kezelőkészülék vakolatra történő szerelés:e

A hátlapot vízszintesen, tiplikkel és csavarokkal kell a falra 
rögzíteni. A hátlapon  „A”-val jelölt rész bal oldalon lentre, a 
házban lévő UP jelölés pedig fentre essen (1-es kép).

Kezelőkészülék alkalmazása

A kezelő készülékre 8-pólusú RJ45-ös vezeték van csatlako-
ztatva. (Fürdőszoba vagy WC-érzékelő szerelésekor a 0,75 
mm2-es, 2-pólusú vezeték a zöld csatlakozóra, az RJ45-ös 
konnektor mellé van beillesztve.) Végül a kezelőegységet 
pontosan a hátlapba bepattanásáig nyomja be. 
A kezelőkészülék helyes elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy 
az RJ45-ös csatlakozó bal oldalon lent, illetve az UP jelölés 
(belül látható) fent legyen (2-es kép).

Kezelőkészülék leszerelése

A kezelő készülék leszereléséhez 3-as vagy 4-es méretű. 
lapos csavarhúzó szükséges. Kb. 5 mm-re tolja be a 
kezelőkészülék levegőnyílásába, majd lassan fordítsa el 90°-
kal. Ekkor a kezelőegység kipattan a rögzítőlyukból. Óvato-
san, felfele mozdítva húzza ki a kezelőegységet! (3-as kép).

Figyelem! 
A csavarhúzót lehetőleg ne dugja 8 mm-nél mélyebbre!

Kezelőkészülék szerelés

Az energia megőrzése — környezetünk védelme

Az Ön partnere, vevőszolgálata:

Thermotrade Kft.
H-2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Tel.: +36 28 588 810, Fax: +36 28 588 820
thermotrade@hoval.hu, www.hoval.hu


