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1. Általános 
A szellőztető rendszer legfontosabb feladata a 
nedvesség eltávolítása, illetve a friss, tiszta 
beltéri levegő biztosítása. A lakás levegőjét 
folyamatosan, elegendő sebességgel kell 
cserélni ahhoz, hogy biztosítható legyen a 
kellemes, otthoni légtér és klíma, valamint el 
leessen kerülni az épület alkotórészeinek 
nedvesség által okozott károsodását. A szellőztető 
készüléket csak a szerelési, szervizelési 
munkálatok elvégzésének idejére kell 
leállítani. 

Figyelem: A készülék bármilyen célú 
használata előtt tanulmányozza alaposan 
a  Fontos információk című fejezetet. 

 
 

1.1 Telepítés és üzembe helyezés 
A szellőztető egységet egy képesítéssel 
rendelkező szakembernek kell felszerelnie és 
beüzemelnie a Telepítési, üzembe helyezési és 
karbantartási utasítás szerint. 
A készülék légáramait az épület szellőztetési tervei 
határozzák meg, azok sebessége csak megfelelő 
mérőberendezések használatával változtatható 
meg. 

 
1.2 A szellőztető rendszer 

vezérlése 
Az alap üzemmód a Smart vezérlőpanelről vagy 
a Smart szagelszívó választható ki. A szagelszívó 
(és a fokozás) funkciók a Swegon CASA 
szagelszívón a szelep nyitásával aktiválhatók. 

• Fokozás = a maximális megengedett 
légáramot a szellőztetési igény 
megnövekedésekor, azaz főzéskor, 
zuhanyozáskor vagy mosott ruha 
szárításakor kell használni. 

• Otthon = normál légáram. Szokványos 
esetekben biztosítja az egészséges 
beltéri levegőminőséget. 

• Távol = alacsony légáram. Csökkenti az 
energia-felhasználást, ha senki nincs a 
házban. 

• Úton = nagyon alacsony légáram és 
alacsonyabb szállított levegő hőmérséklet, 
ha a ház huzamosabb ideig üres. (Csak a 
Smart vezérlőpanelről választható.) 

• Szagelszívó funkció = kiegyenlített (és 
fokozott) légáram. Főzés során használt. 

 
A szállított levegő beállított hőmérséklete a 
Smart vezérlőpanelen választható ki. 
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2. Szagelszívó vezérlése 
 

2.1 Komfort szagelszívó 2.2 Smart szagelszívó 
 

1. Szagelszívó szelep vezérlés. 
A gomb kinyitja a szagelszívó szelepét, 
majd aktiválja az ételfőzés funkciót és a 
Fokozást. 

2. Jelzőfény. 
A lámpa jelzi, ha a szelep nyitva van. 

3. Szagelszívó világítás szabályzás. Az 
elszívó világítását egy gomb segítségével 
lehet be- és kikapcsolni. 

1. Üzemmód kiválasztása. A készüléken a 
Távol, Otton és Fokozás üzemmódok 
választatók. A Fokozás üzemmód 60 percig 
aktív. 
Figyelem! Egészséges, friss beltéri levegő 
biztosításához a Távol mód csak üres lakás 
esetén használható. 

2. Üzemmód jelzése. 
A lámpa kijelzi a választott üzemmódot. A 
fények balról jobbra haladva a Távol, 
Otthon és Fokozás ventilátor forgási 
sebességeket jelenítik meg. 

3. Szagelszívó szelep vezérlés. 
A gomb 30, 60 vagy 120 percre kinyitja a 
szagelszívó szelepét. Minden egyes 
megnyomás egy lépéssel növeli a szelep 
nyitási idejét, a negyedik érintés pedig 
bezárja a szelepet. A szagelszívó funkció 
aktív, amikor a szelep nyitott állásban van. 

4. Szelep nyitott állás jelzés. 
A jelzőlámpák száma mutatja, hogy a 
szelep mennyi ideig van nyitva. 
1 lámpa = 30 perc  
2 lámpa = 60 perc  
3 lámpa = 120 perc  

5. Szagelszívó világítás szabályzás. Az 
elszívó világítását egy gomb segítségével 
lehet be- és kikapcsolni. 

 
A SMART szellőztető készülék funkciói   
A szellőztető készülék szagelszívóval 
szabályozott funkciói az alábbiak: 

• Az összes lámpa villog: a készülék súlyos 
üzemzavarban van, értesítsen egy 
felhatalmazott szervizcéget. 

• A szelep nyitva tartási idő középső 
lámpája villog: a készülék szervizelést 
igényel. Ezt követően a nyugtázáshoz 5 
másodpercig nyomva kell tartani a 

ventilátor fordulatszám-választó gombot. 

1 2 3 1 2 3 4 5 
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3. Smart vezérlőpanel 
A szellőztető készülék összes funkciója és 
beállítása szabályozható és megváltoztatható a 
Smart vezérlőpanelen. 

A vezérlőpanelen egy színes képernyő és 
három érintőgomb található. Használaton 
kívül a panel készenléti módba áll. A 
vezérlőpanel bármely gomb érintése esetén 
kilép a készenléti módból. 

A vezérlőpanel beépített hőérzékelője 
használható a szobahőmérséklet mérésére. 

 
3.1 A vezérlőpanel leírása 
1. Idő kijelzés. (Alapértelmezésben rejtett.) 
2. Hőmérséklet kijelzés. (Alapértelmezésben rejtett.) 
3. 6-os érintőgomb. 

A Smart funkciók képernyő Főmenüjében. 
4. Üzemmód szimbólum. 
5. 8-as érintőgomb. 

A Smart funkciók képernyő Főmenüjében. 
6. Fel gomb 

A kezdő képernyőn megnyitja a Smart 
funkciók menüt. 
A menüben a képernyőn a kurzort felfelé 
mozgatja vagy növeli a választott értéket. 
Lenyomva tartva legfelülre viszi a kurzort. 

7. Választás gomb 
A kezdő képernyőn megváltoztatja az 
üzemmódot, vagy időlegesen kikapcsolja 
az automatikus fokozás funkciót. 
A menüben aktiválja vagy megerősíti a 
választott beállítást vagy funkciót. 
Lenyomva tartva visszalép a kezdő 
képernyő nézetbe. 

8. Le gomb 
A kezdő képernyőn megnyitja a Smart funkciók menüt. 
A menüben a képernyőn a kurzort lefelé 
mozgatja vagy csökkenti a választott 
értéket. Lenyomva tartása legfelülre viszi a 
kurzort. Lenyomva tartva legalulra viszi a 
kurzort  

 

1 
4 

2 
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3.2 Vezérlőpanel beállítások 
Kezdő beállítások 
A kezdő beállításokat a Smart vezérlőpanel 
első indításakor kell definiálni: 

 
 

Beállítások 
A vezérlőpanel beállításai a Főmenü/Kijelző 
menüben változtathatók meg. 

 

 
• Nyelv 
• Idő 
• Nap 
• Kijelző ID 
Ha a rendszerben két felhasználói panel van, 
mindkettőhöz válasszon külön-külön Kijelző ID 
azonosítót. 

 
 
 
 
 

• Nyelv. 
• Készenlét fényesség. A fényesség 

értékéének megadása. 
• Óra mutatása az alapképernyőn. 
• Hőmérséklet mutatása az alapképernyőn. 
• Hőmérséklet. Kiválasztható az 

alapképernyőn és a képernyővédőn 
mutatott hőmérséklet. 

• Kijelző ID. Ha a rendszerben két 
felhasználói panel van, mindkettőhöz 
válasszon külön-külön Kijelző azonosítót. 

• Idő. 
• Nap. 
• Képernyővédő. 
• Képernyővédő késleltetés. 
• Gyári beállítások visszaállítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

HU 
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3.3 Üzemmódok és Smart funkciók 
 

 

 
 

3.4 Menü struktúra 

Figyelem, a Beállítások menüt a Telepítési, üzembe 
helyezési és karbantartási utasítás ismerteti. 

 

Figyelem, a készülék konfigurációjától 
függően egyes funkciók esetleg nem 
láthatók. 

HU 

 

 

 

 

 

 
   

Smart vezérlő funkciók Automatikus Fokozás funkció 

Alap üzemmód Automatikus Otthon/Távol/Fokozás 
funkció 

17°C 

Főmenü 
Riasztások 

Hőmérséklet 

Kijelző 

Diagnosztika  
Heti program 
Információ 
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4. Használat 
A szellőztető készülék automatikus 
működésre lett tervezve. A kiválasztott 
üzemmód a normál használat. Ez 
automatikussá tehető a Smart funkciók 
segítségével. 

Figyelem! A készülék használatba vétele 
előtt olvassa át figyelmesen a Fontos 
információk című fejezetet. 

 
4.1 Üzemmód 

4.1.1 Heti programok 
A heti programok a Főmenü / Heti programok 
menüpontból definiálhatók és indíthatók. 

Válasszon programot az állapot, hőmérséklet 
és időzítés megadására. Ha ez megtörtént, a 
beállítást a Vissza gombbal menteni kell, 
hogy használt közben aktiválható legyen. 

 

 
TÁVOL, OTTHON, FOKOZÁS 
Az üzemmód  szagelszívón vagy a felhasználói 
panelen választható ki. Az üzemmódok a heti 
programok révén ütemezhetők be. 

A Fokozás üzemmód időtartama a Smart 
funkciók menüből választható ki. 

 

 
ÚTON 
Az Úton üzemmód a Smart funkciók 
menüből választható ki, ha a lakás hosszabb 
ideig üresen áll. Alkalmazása a megadott 
beállításoknak megfelelően csökkenti a 
szellőztető készülék felvett teljesítményét. 

Az Úton üzemmód választása esetén a 
külső hűtés nem megengedett. 

 

LEÁLLÍTÁS 
A szellőztetés, légcsere a Smart funkciók 
menüből leállítható. A Leállítás funkciót 
csak ideiglenesen szabad használni, pl. 
vészhelyzet esetén. 

 
 
 
 
 
 

 
ÁLLAPOT 
A program elindítja a kiválasztott 
üzemmódot: Otthon, Távol vagy Fokozás. Az 
üzemmód és a heti program egyaránt 
megváltoztatható a felhasználói panelről 
vagy a szagelszívóról. 

A csendes állapot kikapcsolja a heti program 
összes automatikus sebességnövelő 
funkcióját. 

HŐMÉRSÉKLET 
Kiválasztható a szállított levegő beállított 
hőmérséklete. 

IDŐZÍTÉS 
Kiválasztható az indítási és a leállási idő, 
illetve a hét napjai. 

Figyelem! A legmagasabb prioritást az 1., a 
legalacsonyabbat a 4. program élvezi. Az 
előbbi felülírja a többi aktív programot. 

 

Hőmérséklet 

Indulás ideje

 
 

17°C 

 

 
HU 
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4.2 A szállított levegő 
hőmérséklete 

A szállított levegő hőmérsékletét a hőcserélő 
és – szükség esetén a (tartozék) hűtő- vagy fűtő 
komponens szabályozza. 

Eko üzemmódban a szellőztető készülék a 
lehető legjobb hőmérsékleti hatékonysággal 
működik. Itt meg kell jegyezni, hogy minél 
magasabb a kiszívott levegő hőmérséklete, 
annál nagyobb a közvetlen hatás a szállított 
levegő hőmérsékletére. A szállított levegő 
hőmérséklete szükség esetén megemelhető. 

Komfort üzemmódban a szállított levegő 
hőmérsékletét részleges hővisszanyerés, azaz a 
hőmérsékleti hatékonyság szabályozása tartja 
egyenletesen. Meg kell említeni, hogy a 
készülék nem tud a külsőnél hűvösebb levegőt 
szolgáltatni. 

A hőszabályozás alapértéke a felhasználói 
panelről, a heti időkapcsolóról, az üzemmódban 
állítható be, illetve automatikusan 
szabályozható a szobahőmérséklettel vagy a 
nyáresti hűtés funkcióval. 

 
HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA 
KOMFORT/EKO 
A szabályozás módját kiemelt felhasználó 
kiválaszthatja a Beállítások menüben. Az 
aktuális szabályozási mód megtekinthető itt: 
Főmenü / Diagnosztika / Fűtés és hűtés. 

 

A SZÁLLÍTOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ALAPÉRTÉKE 
Az alapérték kiválasztható itt: Főmenü / 
Hőmérséklet. 

A szállított levegő javasolt hőmérséklete 3–4 °C 
fokkal alacsonyabb a szobahőmérsékletnél, így 
az keveredik a szoba levegőjével. A gyári 
beállítás 17 °C. 

A szállított levegő hőmérsékletének 
beállításakor az alábbiakra kell ügyelni: 
• A túl magas érték növeli a szellőztető készülék 

energiafogyasztását. 
• A túl alacsony érték – pl. 14 °C – 

kondenzációt okozhat. 
• A szellőztető készülék hűtőegység 

(tartozék) nélkül nem tudja hűteni a 
szállított levegőt. 

 
Figyelem! A szobahőmérséklet szabályozás üzemmód 
választása esetén az alapérték határozza meg a kívánt 
belső hőmérsékletet. 
 

NYÁRESTI HŰTÉS 
Nyári éjszakákon a hőcserélő leáll, a lakást 
pedig a kinti friss levegő hűti le. Forró nyári 
napokon a beltéri levegő hűvösségét kinyeri és 
visszaforgatja a szállított levegő. 

Az automatikus nyáresti és éjszakai hűtés 
érzékeli a hűvös levegő szükségességét. A 
készülék csökkenti a szállított levegő beállított 
hőmérsékletét, a rotort és a hűtőtekercset 
(tartozék)  pedig a lehető legjobb hűtési 
teljesítmény elérésére vezérli. A nyáresti 
hűtés hatását növeli a szellőztetés fokozása, 
ha a szállított levegő hőmérséklete viszonylag 
alacsony. 

A nyáresti hűtés funkció kiválasztható az okos 
beállítások. között. A felhasználó előre beállított 
értékekkel kiválaszthatja a hűtési szintet: ki, 
alacsony, normál, magas, teljes vagy 
(felhasználói). 

Figyelem! A felhasználói beállításokat csak 
kiemelt felhasználó adhatja meg. 
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4.3 Smart kiegyenlítő funkciók 
A kiegyenlítő funkciók célja az állandó belső 
nyomásszint fenntartása a szagelszívó, a 
kandalló vagy a központi porszívó 
használata közben. 

4.3.1 Kandalló funkció 

Ősszel, amikor a külső és belső levegő 
hőmérsékletének különbsége kicsi, a kémény 
hideg, a kandalló begyújtása a huzat hiánya 
miatt nehézkes lehet. A Kandalló funkció 
segítségével időlegesen túlnyomás 
teremthető a lakásban a kandalló 
begyújtásáig. Ezt követően a funkció 
pótlevegőt szolgáltat a kandallónak. 

A funkció elindítható a Smart helyi menüből 
vagy külső kapcsolóról. 

4.3.2 Szagelszívó funkció 

 
A szagelszívó funkció működés közben 
kiegyenlíti és megemeli a légáramot. Ez segít 
megelőzni a nyomásesést a házban, illetve 
javítja a füstelszívó képességet. A funkció 
magától elindul, ha a  Swegon CASA 
szagelszívó szelepe kinyílik és annak nyitva 
tartása alatt végig fut. 

 
4.3.3 Központi porszívó funkció 

A központi porszívó funkció kiegyenlíti a 
légáramokat a központi porszívó használata 
során. Ez segít megelőzni a szívónyomást a 
házban és javítja a tisztítóhatást. 
A funkció a CVC-ként konfigurált bemenethez 
csatlakozó külső kapcsolóról indítható. Ekkor 
a funkció automatikusan aktiválódik a 
központi porszívó üzemelése közben. 

A funkció elindítható még a Smart 
vezérlőpanelről is, és addig fut, amíg a 
beállított időtartam le nem telik. 

4.4 Automatikus Smart funkciók 
Az automatikus Smart funkciók parancsra 
fokozatmentesen szabályozzák a 
szellőztetési szintet. Az elérhető funkciók a 
készülékbe szerelt értékelőktől függenek. 

Az aktív funkciók szimbólumait a felhasználói 
panel jeleníti meg. A fokozó funkciók 
átmenetileg leállíthatók a kiválasztó gomb 
megnyomásával vagy egy heti programmal. 

4.4.1 Auto Otton/Távol/Fokozás funkció 
 

 
Ez a funkció csak CO2-érzékelővel ellátott 
modelleken érhető el. Fokozatmentesen növeli 
vagy csökkenti a szellőztetési szintet a lakásban 
mért CO2-szintnek megfelelően. 

A funkció aktiválható a Smart helyi menü / 
Auto Otthon/Távol/Fokozás menüből a 
Használatban funkció kiválasztásával. 

 

A funkció Otthoni és Távoli határokkal adott. Ha a 
CO2-szint az Otthoni határ felett van, a 
szellőztetés erősödik, ha pedig alatta van, 
akkor gyengül (az Otthoni határhoz képest).  
Ha a CO2-szint a Távoli határ alatt van, a 
szellőztetés a Távol üzemmódba áll. 

Az Otthoni határ megadható leolvasva az A+ 
most értéket normál otthoni életvitel közben. 
A szellőztetési szint az Otthoni határ 
csökkentésével növelhető. 

A Távoli határ megadható leolvasva az A+ 
most értéket a házat több órán át üresen 
hagyva. A Távol mód hamarabb kapcsol be, ha 
növeli a Távoli határ értékét. 
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4.4.2 Auto páratartalom szabályozás 

Ez a funkció csak párazékelővel (RH) felszerelt 
modelleken érhető el. Fokozatmentesen növeli 
a szellőztetési szintet például egy személy által 
okozott normál nedvességteher mellett, ha a 
zuhany további nedvességet juttat az 
otthonba. Ha a lakásban a relatív pára-
tartalom hosszabb ideig 60% fölé emelkedik, a 
beállított légáramokat növelni kell, illetve ki 
kell deríteni a magas nedvességszint okát. 

A funkció szintje beállítható a Smart helyi menük 
/ Auto páratartalom szabályzás menüben. 

 
A funkció automatikusan fut. A fokozás 
szintje beállítható: Ki, Alacsony, Normál, 
Magas vagy Teljes. Az alapbeállítás a Normál. 

Figyelem! A beállítást csak kiemelt 
felhasználó végezeti Smart funkciókkal. 

4.4.3 Auto levegőminőség szabályozás 

Ez a funkció csak VOC-érzékelővel felszerelt 
modelleken érhető el. Fokozatmentesen növeli 
a szellőztetési szintet az otthon illékony 
szervesanyag tartalmától függően. 

A funkció aktiválható és szintje beállítható a 
Smart helyi menük / Auto levegőminőség 
szabályozás menüben. 

4.4.4 Nyáresti fokozott hűtés 
 

 
A nyáresti hűtő hatás növelhető a szellőztetés 
fokozásával, ha a szállított levegő hőmérsék-
lete viszonylag alacsony. 

A funkció aktiválható és szintje beállítható a 
Smart Helyi menük / Nyáresti hűtés 
menüben. 

 

 
A funkció automatikusan fut, ha a nyáresti 
hűtés aktív. A fokozás szintje beállítható: Ki, 
Alacsony, Normál, Magas vagy Teljes. Az 
alapbeállítás az Alacsony.  

Figyelem! A beállítást csak kiemelt 
felhasználó végezeti Smart funkciókkal. 

4.4.5 Smart funkciók diagnosztikája 
A Smart funkciók működése ellenőrizhető a 
Főmenü / Diagnosztika / Smart funkciók 
nézetben. 

 

 
A funkció (AQ) automatikusan fut. A fokozás 
szintje beállítható: Ki, Alacsony, Normál, 
Magas vagy Teljes. Az alapbeállítás a Ki. 

Figyelem! A beállítást csak kiemelt 
felhasználó végezeti Smart funkciókkal. 

 
 
 

 
Az A+, AQ és RH a CO2, VOC és páratartalom 
méréseknek felel meg. Az AH és AH alapérték 
abszolút páratartalmat jelent az automatikus 
szabályozáshoz. Az információk megmutatják, 
hogy mennyire emelik a Smart funkciók a 
szellőztetést az Otthon üzemmódhoz képest. A 
Smart szabályzás értéke az összes Smart funkció 
együttes fokozó hatását tükrözi. 
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