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Tüm hakları saklıdır.

Bu talimatlar özenle derlenmiştir. Bununla birlikte, yayıncı buradaki eksik ya da yanlış detaylardan 
kaynaklanan hiçbir zarar için sorumluluk kabul etmeyecektir. Önceden haber vermeksizin bu 
talimatlarda kısmi veya tam değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.
Bu belgelerde yer alan tüm bilgiler AiolosAir'e aittir. Herhangi bir yayın,kısmen veya tamamen olsun, 
AiolosAir'in yazılı onayını istemekle yükümlüdür. Aynı şirket içindeki ürünü değerlendirmek amacıyla 
veya ürünle ilgili diğer kullanımlar için yapılacak kopyalamalara izin verilir ve önceden bir onay 
beklenmez.
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1  Genel açıklamalar
 Bu belge SmartAir için kurulum ve çalıştırma talimatlarını içerir.  İçeriği, açıklanan donanım 
ve yazılım ile tutarlılık açısından kontrol edilmesine rağmen, sapmalar göz ardı edilemez, 
bu da tam bir tutarlılık garantisi verilemeyeceği anlamına gelir. Bu belge düzenli olarak 
güncellenmektedir. Gerekli düzeltmeler ve faydalı bilgiler her zaman sonraki sürümlere 
dahil edilecektir. Bütün bunlar ayrıca web sayfasından da görülebilir : www.aiolosair.com/
support/documentations/

1.1 Kullanım şekli

SmartAir, konut binalarının (evler, apartmanlar, oteller, kamu binaları ve ofisleri) kontrollü 
havalandırmasında kullanım için uygundur. Yeni binalara veya tadilat ve / veya 
modernizasyona maruz kalan mevcut binalara monte edilebilir. SmartAir kullanımına, 
yalnızca açıklanan kullanım durumlarına uygun olarak ve yalnızca AiolosAir tarafından 
önerilen ve bu belgede listelenen bileşenlerle bağlantılı olarak izin verilir.  
Diğer SmartAir kullanımlarına izin verilmez. Sistem, duman kontrolü veya binaları nemini 
almak, agresif ve yakıcı gazlar veya aşırı toz seviyeleri içeren odalar için uygun değildir.
Sistemin hatasız ve güvenli kullanımını garanti etmek için uygun taşıma ve depolama, 
profesyonel planlama ve kurulumun yanı sıra uygun işletme ve bakımın sağlanması hayati 
öneme sahiptir. Ünitenin / sistemin değiştirilmesine ve modifikasyonuna izin verilmez. 
Kuruluma başlamadan önce projenin uygun bir şekilde planlanmış olması, havalandırma 
ünitelerinin ve ilgili kontrollerin sayısını ve konumlarını ve uygulanan havalandırma 
prensibini (çapraz havalandırma, tek odalı havalandırma, hava tahliyesi) detaylandırmak 
çok önemlidir.
Planlama, kurulum ve işletme sırasında tüm ilgili şartlar, inşaat ve koruma yönetmelikleri ve 
kaza önleme yönetmeliklerine uyulmalıdır. Planlama aşamasında, ayrıntıların ilgili baca 
temizleyicisi veya havalandırma uzmanı ile kontrol edilmesi gerekir.
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1.2 Güvenlik Bilgisi
Kontrol ünitesinin montajı ve işletimi için bu talimatlarda yer alan güvenlik bilgilerine 
dikkat edilmelidir. Ünite / sistem üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadan önce, 
talimatlar ve güvenlik bilgileri eksiksiz bir şekilde okunmalıdır. Güvenlik bilgilerine 
uymamak insanlara ve / veya ekipmanlara zarar verebilir. Montaj, elektrik tesisatı ve 
devreye alma sadece uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bunlar, ilgili güvenlik 
eğitimine sahip ve mevcut güvenlik standartlarına uygun ekipman sistemleri ve kablo 
tesisatı kurma, işletmeye alma ve etiketleme konusunda yetkin kişilerdir..

Aşağıdaki liste, bu talimatlarda kullanılan sembollerin ve terimlerin açıklamalarını içerir:

Tehlike Sembolü

Dikkat! Bu tehlike sembolü yaralanma 
tehlikesi hakkında uyarır.

Elektrik! Bu tehlike sembolü, elektrik 
çarpması tehlikesi hakkında 
uyarır.

Uyarı Sembolü Lütfen dikkat edin Bu uyarı sembolü önemli 
bilgileri gösterir.



1
3

4

5

6

2

TR       6

2 Sistem Görünümü

SmartAir, içeride (1) ve dışarıda (2) hava akışına göre optimize edilmiş birer adet kapak, 
bir filtre (3), bir fan (4), bir ısı eşanjörü (5) ve bir montaj borusundan (6) oluşur. SmartAir 
her zaman dış duvara monte edilir. Fan ve ısı eşanjör ünitelerinin içine yerleştirildiği 
montaj borusu duvarın içine gömülmüştür.  İç ve dış kapaklar alet kullanmadan takılabilen, 
sistemin sonlandırma elemanlarını oluştururlar ve optimum hava akışını sağlarlar, böylece 
daha verimli bir havalandırma sağlanır.

2.1    İşlevi
Mümkün olan her yerde, SmartAir çiftler halinde çalışmalıdır, yani bir ünite temiz havayı 
üflerken diğeri de kullanılmış havayı dışarı atar. Üniteler 50 - 70 saniye sonra aynı anda 
yön değiştirir (seçilen fan hızına bağlı olarak). Bu, odanın uygun şekilde 
havalandırılmasını sağlayarak DIN 1946-6 Alman Standardına uygun bir şekilde oda hava 
balansını sağlar. Entegre ısı eşanjörü, dışarı atılan havadaki ısıyı alır ve saklar. Yön 
değiştiğinde ve temiz hava ısı eşanjörü üzerinde depolanan ısı aracılığı ile ısıtılır. Isı geri 
kazanım oranı>% 90'a kadar ulaşabilir.
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İdeal bir havalandırma örneği;

BİNA GENELİNDE BİR HAVALANDIRMA GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN (SADECE BİR 
ODA DEĞİL) BİRDEN ÇOK HAVALANDIRMAYA UYGUN DUVAR BULUNMALIDIR , 

KAPI ALTLARINDAKİ BOŞLUK (15-20MM) YA DA HAVALANDIRMA 
MENFEZLERİ BUNLARA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLEBİLİR.

Rutubetli odalar için bir örnek

GENEL OLARAK BAKILDIĞINDA, RUTUBETLİ ODALAR 2 ÜNİTEYE İHTİYAÇ DUYAR 
VE BU ODALARIN HAVASININ DİĞER ODALAR İLE KARIŞMAMASI İÇİN ALINACAK 
ÖNLEMLERE TABİDİR. BU SİSTEM DIŞ DUVARLARI OLMAYAN RUTUBETLİ 
ODALAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

WC

BANYO
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3 Kurulum hazırlıkları
Kuruluma başlamadan önce, tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin, aksi 
halde kurulumu tamamlamak mümkün olmayacaktır.

3.1  İçerikler

Ürün adı Eşya İçerik Sayı

SmartAir tam set

1 SmartAir iç kapak ve toz filtresi 1

2 SmartAir dış kapak (seçilen 
versiyona göre değişir)

1

3 SmartAir fan ünitesi 1

4 SmartAir  ısı eşanjörü ünitesi 1

5 Montaj borusu 500 mm 1

6 Sıva kapağı 2

Ürün adı Eşya İçerik Sayı

SmartAir duvar 
montaj seti

2 SmartAir dış kapak
(seçilen versiyona göre değişir)

1

5 Montaj borusu 500 mm 1

6 Sıva kapağı 2

Ürün adı Eşya İçerik Sayı

SmartAir

sonlandırma seti

1 SmartAir iç kapak ve toz filtresi 1

3 SmartAir fan ünitesi 1

4 SmartAir ısı eşanjörü ünitesi 1
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Ürün adı Eşya İçerik Sayı

SmartControll ünitesi

1 SmartControl Yönetim paneli 1

2 Çerçeve 1

3 Güç Kaynağı Ünitesi 1

4 Akıllı Kontrol ünitesi için soket kutusu * 1

* Soket kutusu, basmalı kontrol ünitesindeki sete dahil değildir. AiolosAir'den aksesuar olarak satın alınabilir (bkz. Aksesuarlar)
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3.2 SmartControll parçaları
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3.3 Ebatlar

3.4 Gerekli araçlar
SmartAir'i kurmak için aşağıdaki ekipman gereklidir:

• Ø 162 -180 mm uçlu karot matkap
• Kılıç testere veya plastik testeresi 
• Montaj borusunu yerine sabitlemek için  

yapıştırıcı / sıvı conta
• Kablo kanalları / yarıklar için çekiç ve keski
• Gömme montaj için derin soket.

(kurulum seçimine bağlı olarak tek veya çift)

500

 160

3

500

 162

2
4

0

220
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3.5 Konumlandırma
SmartAir için en iyi pozisyon proje planlama aşamasında belirlenir.. Lütfen minimum 
mesafelere dikkat edin, aksi halde ünitelerin düzgün çalışacağına dair hiçbir garanti 
verilemez.

Tavana ve zemine 
asgari mesafe

Diğer nesnelere asgari mesafe 
(örneğin, pencereler veya 
kapılar)
veya duvarlar Pencereler, kapılar veya diğer duvarlar gibi diğer yapı 

elemanlarına olan mesafe, içte ve dışta en az 150 mm 
olmalıdır.

Aynı duvardaki iki SmartAir 
ünitesi arasındaki minimum 
mesafe

İki birim arasındaki mesafe, yatay veya dikey olsun, 
1000 mm'den az olmamalıdır.

İki komşu duvara monte edilen 
iki SmartAir ünitesi arasındaki 
minimum mesafe

Birimleri komşu duvarlara monte ederken, her birimin 
diğer duvardan en az 1000 mm uzakta olduğundan 
emin olun.Ayrıca, iki ünite arasındaki çapraz mesafe 
1400 mm'den az olmamalıdır.

> 300 mm

> 1000 mm

> 150 mm

> 1000 mm

 >
 1

40
0 

m
m

 > 1000 mm

>
 1

0
0

0
 m

m

Tavana asgari mesafe 300 mm'den az, zemine ise 1000 
mm'den az olmamalıdır.
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4 ELEKTRİKSEL KURULUM
SmartAir üniteleri yalnızca, ayrı olarak satın alınabilen bir kontrol ünitesi ile birlikte 
çalıştırılabilir. Bir kontrol ünitesine dört adede kadar SmartAir ünitesi bağlanabilir. Dört 
SmartAir ünitesinden fazlasına ihtiyaç duyulduğunda, başka kontrol üniteleri tarafından 
yönetilen ilave bağımsız gruplara ihtiyaç duyulacaktır. Kontrol ünitesi herhangi bir yere 
monte edilebilir. 3 kutuplu kablolar (tercihen 0,25mm² ve 0,75mm² arası kesitli LiYY 
kablolar) gerekir. Yeterli güç sağlamak için, kontrol ünitesi ile fan ünitesi arasındaki 
kablo uzunluğu 100 m'yi aşmamalıdır.

Dört SmartAir'in kablo bağlantısı örneği

4.1 Kontrol ünitesi için kurulum önerileri
Kontrol ünitesini derin duvardaki standart duvar yüksekliğinde (zemine 105 cm 
mesafede) takın. Güç kaynağı ünitesi kutuya da takılabilir. Kontrol panelinin yerine 
oturması için çerçevenin soket kutusuna doğru şekilde yerleştirilmesi gerekir. Lütfen 
kontrol panelinin alt tarafında bir engel olmadığından ve nem sensör'ü açıklığının 
kapanmadığından emin olun.

KURULUM ŞEMASINA GÖRE 12 V ÇIKIŞ KABLOSU VE 230 V GİRİŞ KABLOSU GÜÇ 
KAYNAĞI AYNI TARAFA TAKILMAMALIDIR ( 230 V KABLOSU ALT TARAFA 
TAKILMALIDIR)

Bir soket kutusu içinde yer alan bir güç kaynağı ünitesi yerine, bir DIN raylı bir güç 
kaynağı kullanılabilir. Bu durumda, böyle bir güç kaynağının sigorta kutusuna bağlantısı 
için başka bir kablo kanalı gerektirir.

Güç

230 V AC

Kontrol
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4.2 Kablolama
Tüm elektrik işleri kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Tüm 
kablolamanın doğru yapıldığından emin olun.

Fanın başlangıç yönü PCB üzerindeki konektör tarafından belirlenir (IN = Çalıştırma 
yönünde dış hava, OUT = Çalıştırma yönü egzost havası). Başlangıç yönü ayrıca tam 
üfleme modunda da kullanılır. Kontrol ünitesini fan ünitelerine bağlamak için, kabloya 3 
soketli bir fiş takılmalıdır. Fiş aşağıda gösterildiği gibi kablolanmış olmalıdır.

YANLIŞ KABLOLAMA FAN UNİTESİNE ZARAR VEREBİLİR.

Güçsiyah

Kaynağıkırmızı

Fan Fan

FanFan

bağlantı fa
nı ünitesi

Fan ünitesi

Etiketleme Kablo rengi 
Fan unitesi İşlev

RED Kırmızı +12V

PUR Mor PWM

BLU Mavi GND
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5 Kurulum

Kuruluma başlamadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz.

5.1 Duvarda delik açmak

Ünitenin nasıl monte edileceğine bağlı olarak, lütfen önceden hazırlanmış bir montaj 
bloğunun kullanımını veya duvardan delik açmak için talimatları izleyin.

5.1.1 Prefabrik bir kurulum bloğunun kullanımı

Prefabrik Neopor® yalıtım bloğunu, montaj talimatlarını izleyerek duvara yerleştirin. 
Herhangi bir yoğuşmanın tahliyesini sağlamak için delik dışa doğru bakmalıdır. 
Herhangi bir uzun gelen malzemeyi keserek blok duvarla aynı hizada olmasını sağlayın.
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5.1.2 Merkezi bölgeye açılan deliğin kullanımı

162 - 180 mm uç kullanan bir dekopaj matkabı ile duvarda bir delik açın. Delik, herhangi bir 
yoğuşmanın dışarıya akmasına izin verecek şekilde 1 - 3 ° derece eğime sahip olmalıdır. 
Deliğin içeriden dışarıya doğru delinmesi önerilir.

DUVARDA DELİK AÇMA İŞLEMİ SIRASINDA HİÇ BİR İNSAN VEYA MALZEMENİN 
ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN YETERLİ MİKTARDA ÖNLEMLER ALINMALIDIR.

İçeri Dışarı

1 - 3°
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5.2 Montaj borusunu takma

ÖZEL BİR ÇÖZÜM YAPARKEN LÜTFEN ONA UYGUN TALİMATLARI YERİNE 
GETİRİN

Duvarın kalınlığını ölçün. Herhangi bir sıva yapılması gerekiyorsa, montaj borusunu kısaltırken 
sıva kalınlığına izin verin. Montaj borusunun uçları hem iç hem de dış duvarlarda sabit olacak 
şekilde bir kılıç testere kullanarak montaj borusunu kısaltın. Montaj borusunun iç tarafına 
bakacak şekilde, 10 mm genişliğinde ve 30 mm uzunluğunda bir yarık (1) kesin. Bu daha sonra 
BUS (kontrol) kablosunu fan ünitesine yerleştirmek için kullanılacaktır. Daha kalın kablolar 
kullanılırken, kesiğin daha geniş olması gerekecektir.
Montaj borusunun dışını sıvı conta veya köpükle (2) kaplayın ve deliğe (3) yerleştirin. Sıvı 
conta / köpüğün ne kadar süre kuruması gerektiğine dikkat edin. Bir sonraki adıma geçin.

BİR SONRAKİ ADIMA GEÇMEDEN ÖNCE MONTAJ BORUSUNUN DIŞ DUVARA 
SABİTLENDİĞİNDEN VE KAPATILDIĞINDAN EMİN OLUN.

DIŞ DUVARDA METAL BİR BAŞLIK KULLANILDIĞINDA, MONTAJ BORUSU DIŞ 
DUVARLA AYNI HİZADA OLMAMALIDIR, YAKLAŞIK 5'MM KADAR ÇIKINTI 
YAPMALIDIR. 

SIVI KAPAKLARINI MONTAJ BORUSUNA TAKIN, TÜM İNŞAAT İŞLERİ 
TAMAMLANDIKTAN SONRA MONTAJ İŞİNE DEVAM EDİN.
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5.3 Kablolama 

MONTAJ BORUSUNDAKİ KABLONUN UZUNLUĞU YAPISAL KOŞULLARA BAĞLIDIR. 

FAN ÜNİTESİNİN KOLAYCA BAĞLANABİLDİĞİNDEN VE KABLONUN GEREKSİZ 
YERE HAVA AKIŞINI ENGELLEMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

Kabloları duvardaki deliğe yönlendirmek için duvardaki yarıkları veya kablo kanallarını 
kullanın. Montaj borusundaki kablonun uzunluğunun duvar kalınlığından 150 mm daha 
kısa olacağını dikkate alın. Fan ünitesini bağlamak için fişi bağlayın (bkz. Elektrik 
kurulumu). Çapı> 6.1 mm olan kablolar kullanıldığında, iç ekipmanların montaj borusuna 
sokulması sırasında sorun yaşamamak için üst izolasyon katmanını kaldırılmalıdır.                                                                                                                        

5.4 Dış kapağın kurulumu

Bina cephesindeki tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra dış kapak takılabilir. Sıva 
kapağını çıkarın ve dış kapağı montaj borusuna yerleştirin. Takarken, havalandırma 
deliğinin aşağıya dönük olduğundan ve sıkıca oturduğundan emin olun. Özel montaj 
çıtaları sayesinde dış kapak herhangi bir alet kullanmadan monte edilebilir ve montaj 
borusuna sıkıca oturur.
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Dış ımenfezi kullanılıyor ise, menfez katçıklarının yönünün aşağıya bakacak şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun. Bunu yapmadan önce, stoper (setin bir parçası), ısı 
eşanjör ünitesi için bir durdurucu görevi gördüğü montaj borusunun iç tarafındaki 
dışa bakan üst kenara yapıştırılmalıdır. Ardından dış ızgarayı montaj borusuna 
vidalayın (yanlardaki vidalar).

BİR DIŞ HAVA MENFEZİ YERİNE DIŞ KAPAK KULLANIYORSANIZ, 
LÜTFEN AYRI KURULUM TALİMATLARINA BAKIN.

5.5 Fan ve ısı eşanjör ünitesinin konumlandırılması

Tüm çalışmaların bitmesi, iç duvarların döşenmesi  ve dış hava menfezinin takılması 
veya kapağın takılmasından sonra, fan ve ısı eşanjörü üniteleri monte edilebilir.  İki 
üniteyi bağlayarak başlayın. Bu, fan ünitesini ısı eşanjör ünitesinin ön ucu üzerine 
kaydırarak yapılır. Ardından ikisini montaj tüpüne (2), koruma teli dışarıya bakacak 
şekilde yerleştirin. Üniteyi, dış kapağa değene kadar dikkatlice montaj borusunun 
içine itin.

ÇEKME KAYIŞI, ISI EŞANJÖRÜNÜN BAKIM İÇİN SÖKÜLMESİNE İZİN 
VERECEK ŞEKİLDE İÇE DOĞRU (ODAYA DOĞRU) GELMELİDİR.
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5.6  İç kapağın takılması

Binanın içindeki tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, iç kapak takılabilir. Filtre 
ünitesini, kapağın içindeki filtre yuvasına yerleştirin. Kapağı, havalandırma borusunun 
yukarı baktığından ve kapağın sıkıca oturduğundan emin olarak montaj borusuna 
yerleştirin.

ÜNİTELERİN İÇİNE İLK ÇALIŞTIRMADAN EVVEL BİR 
FİLTRE YERLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.
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6 Sistemi çalıştırmak
6.1 SmartAir

İç kapağı kapatabilirsiniz, sistemi daha uzun süre kullanmayacaksanız veya 
örneğin odaya giren kirli havayı önlemek istiyorsanız.

SİSTEMİ İÇ KAPAK KAPALI İKEN ÇALIŞTIRMAYIN!!

6.1.1   İç kapağı kapatmak 

Adım 1 :İç kapağı montaj borusundan dışarı 
çekin

Adım 2: Kapağın iç tarafındaki kılıfı kullanın.

Adım 3:Sıkı oturana kadar kılıfı esnek 
köpüğün içine bastırın.

Adım 4:   İç kapağı tekrar montaj borusuna 
yerleştirin.
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6.1.2  İç kapağı açmak

Adım 1:   İç kapağı montaj borusundan 
dışarı çekin.

Adım 2: Kılıfi esnek köpükten dışarı çekin.

Adım 3: Kılıfı iç kovana tekrar takınr. Adım 4:  İç kapağı dikkatlice montaj borusuna 
tekrar yerleştirin.



1 2

3

4

65 7

8
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6.2 SMARTControl ünitesi 
6.2.1 Kullanıcı arayüzü

1 Fan hızı göstergesi Elle seçilen fan hızını veya nem sensörü tarafından 
otomatik olarak seçilen hızı gösterir.

2 Yukarı / AÇ Fan hızını arttırır ve / veya sistemi açar.

3 Otomatik mod Otomatik modu devreye sokar / devreden çıkarır.

4 Aşağı ok / KAPAT Fan hızını azaltır ve / veya sistemi kapalı konumuna getirir.

5 Eko-Modu Isı geri kazanım modunu etkinleştirir.

6 Maksimum/tam üfleme Tam üfleme modunu çalıştırır

7 Uyku modu Uyku modunu çalıştırır

8 Filtre değiştirme ekranı Kullanıcıya filtreyi değiştirmesini belirtir.
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6.2.2 Çalışma modları ve işlevleri 
Eko-modu
Çiftler halinde çalıştırılan üniteler, seçilen fan hızına bağlı olarak her 50-70 saniyede bir 
hava akış yönünü değiştirerek ısı geri kazanımını sağlar.

Çapraz Havalandırma modu
Sistem sadece bir yönde çalışır ve bir odanın tamamen havalandırılmasını sağlar. Isı 
geri kazanımı bu modda mevcut değildir.

Otomatik mod
Otomatik modda çalışırken,  nem sensörü fan hızını otomatik olarak belirler.

Uyku modu
Sistem bir saat boyunca çalışmayı bırakarak, odanın sakinlerine uyumak için yeterli 
zaman verir. Seçilen süre sona erdiğinde, sistem önceden etkinleştirilmiş modda devam 
edecektir.

Filtre değiştirme ekranı
Bir filtre değişikliğinin ne zaman gerekli olduğunu belirlemek için ayarlanmış bir sayaç 
kullanılır. Bu, hava akış miktarına göre hesaplanır. Filtre değişimi gerektiğinde, filtre 
değişimi LED'i yanıp sönmeye başlar. Değiştirildikten sonra, sayacı sıfırlamak için 
sadece düğmeye basın.

 BİR FİLTREYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN  EN UYGUN ZAMAN YEREL 
KOŞULLARA BAĞLIDIR VE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
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7 T emizlik ve bakım
SmartAir'in verimli çalışmasını sağlamak için tüm bileşenlerin düzenli olarak 
kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

7.1 Bakım aralığı

Parçalar Zaman dilimi Napılacak
Kapağın içi Her 

 3 ayda bir
• Yüzeyi nemli bir bezle silin.

Toz filtresi Her 
3 ayda bir

• Toz filtresini boşaltmak için bir elektrikli
süpürge kullanın.

• Sonra ılık suyla yıkayın
• Tıkanmış / yıpranmış filtreleri değiştirin.

Polen fitresi Ayda bir • Polenlerin filtresini temizlemek için elektrikli
süpürge kullanın.

• Tıkalı / yıpranmış filtreyi değiştirin.

Fan ünitesi Senede bir • Fan birimini önce bir fırça, sonra bir
elektrikli süpürge kullanarak temizleyin.

Isı eşanjör 
ünitesi

Senede bir • Isı eşanjörünü temizlemek için elektrikli 
süpürge kullanın.

• Musluğun altında tutun ve ılık suyla 
yıkayın.

Kumanda ünitesi Ayda bir • Yüzeyi mikrofiber havlu bir bezle silin.
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7.2 Bakım talimatları

BAKIM YAPILIRKEN SİSTEM DEVRE DIŞI BIRAKILMALIDIR.

FAN ÜNİTESİ ÜZERİNDE BAKIM YAPILIRKEN SİSTEM KAPALI OLMALIDIR.

FANLARIN FİŞİNİ ÇEKMEK İÇİN SAKIN KABLODAN ÇEKMEYİN. KERPETEN VEYA 
PENSE KULLANARAK İŞLEMİ YERİNE GETİRİN.

7.2.1 Toz filtresi / polen filtresi bakımı 

Adım 1:  İç kapağı montaj 
borusundan dışarı çekin.

Adım 2: Filtreyi 
yuvasından çıkarın.

Adım 3: Filtreyi kontrol 
edin. Gerektiğinde, 
temizleyin veya değiştirin.

Adım 4a - Toz filtresi: 
Filtreyi yuvasına 
yerleştirin.

Adım 4b - Polen Filtresi: 
Filtre ünitesini  hafif 
olan tarafı öne gelecek 
şekilde yuvasına 
yerleştirin.

Adım 5:  İç kapağı (hava 
girişi yukarı bakacak 
şekilde) montaj borusuna 
tekrar takın.
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7.2.2 SmartAir ünite bakımı

Adım 1: İç kapağı montaj 
borusundan dışarı çekin

Adım 2: Fanı (1)  Güç / 
kontrol kablosunun zarar 
görmemesine dikkat ederek 
çıkarın, fan ünitesini çekme 
kayışını (2) kullanarak montaj 
borusundan çekin.

Adım 3: Bir fırça ve 
elektrikli süpürge 
kullanarak, fan 
ızgarasını ve fan 
kanatlarını temizleyin.

Adım 4: Temizlenmiş fan 
birimini montaj borusuna 
tekrar takın, güç kablosuna 
dikkat edin. Fanı (1) takın. 
Fan ünitesini, ara parçalar 
ısı eşanjörüne (2) değene 
kadar montaj borusunun 
içine doğru bastırın.

Adım 5: İç kapağı (hava 
giriş butonu yukarı 
bakacak şekilde) montaj 
borusuna tekrar takın.
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7.2.3 Isı Eşanjör bakımı

Adım 1: İç kapağı montaj 
borusundan dışarı çekin.

Adım 2: Fanı (1)  güç 
kablosunun hasar 
görmemesine dikkat ederek 
çıkarın, çekme kayışını (2) 
kullanarak fan birimini montaj 
borusundan dışarı çekin.

Adım 3: Güç / sensör 
kablosunun hasar 
görmemesine dikkat ederek, 
ısı değiştirici ünitesinin çekme 
kayışını kullanarak montaj 
borusundan dışarı çekin.

Adım 4: Isı eşanjörünü bir 
elektrikli süpürge kullanarak 
temizleyin veya ılık suyla 
yıkayın. Sadece seramik 
parçaları  suyla temizleyin! 
Isı eşanjörünü kurumaya 
bırakın.

Adım 5: Isı eşanjörünü 
montaj borusundaki 
kablolara zarar 
vermemeye dikkat ederek 
tekrar montaj borusuna 
takın.

Adım 6: Temizlenmiş fan 
birimini montaj borusuna 
tekrar takın. Fanı (1) takın. 
Fan ünitesini montaj tüpüne 
kadar aşağıya doğru bastırın
ara parçalar ısı eşanjörüne 
(2) dokunsun.

Adım 7: İç kapağı (hava 
girişi yukarı bakacak 
şekilde) montaj borusuna 
tekrar takın.
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8 Sorun giderme
Sorun Nedeni Çözüm

Fan tek yön 

çalışıyor. 

"Tam üfleme" modunda 
çalışan kontrol ünitesi.

• Kontrol ünitesini eko moda 
ayarlayın (ısı geri kazanımı).

Düzgün çalışmayan fan ünitesi. • Fan birimini değiştirin.

Kontrol ünitesi / güç kaynağı 
düzgün çalışmıyor.

• Kontrol ünitesini / güç kaynağını
değiştirin.

Fan ünitesi 
çalışmıyor.

Güç yok. • Güç kaynağını yeniden çalıştırın

Kurulum hatası.
• Kabloları kontrol edin
• Tüm fişlerin doğru şekilde bağlanıp 

bağlanmadığını kontrol edin.

Fan ünitesi düzgün çalışmıyor • Fan birimini değiştirin.
•  Kontrol ünitesi / güç kaynağı 

düzgün çalışmıyor.
• Kontrol ünitesini / güç kaynağını

değiştirin.

Kontrol ünitesi
çalışmıyor

Kurulum hatası.
• Kabloları kontrol edin
• Kontrol ünitesinin doğru

takıldığından emin olun.

Güç kaynağı düzgün çalışmıyor. • Güç kaynağını değiştirin.
Kontrol ünitesi düzgün çalışmıyor. • Kontrol ünitesini değiştirin. 

 Ses seviyesi
 normal 

modda 
bile çok 
fazla

 Fan kanatları kirli.
• Fan kanatlarını temizleyin.
• Havalandırma ünitesini temizleyin.

Fandaki kir veya diğer 
elementler.

• Kir veya diğer elementleri temizleyin.
• Havalandırma ünitesini temizleyin.

Isı eşanjörü ünitesi ile fan 
ünitesi arasındaki mesafe çok 
yakın.

• Fan ünitesindeki hizalayıcıları 
kontrol edin.

• Mesafeyi arttırın.

Fan hızı çok fazla. • Daha düşük bir hıza geçin.
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Sorun Neden Çözüm

       Düşük seviye

hava akımı

İç kapak kapalı. • İç kapağı açın.
Filtre tıkalı. • Filtreyi temizleyin veya değiştirin.

Isı eşanjörü ünitesi kirli.
• Isı eşanjörü ünitesini temizleyin.
• Havalandırma ünitesini temizleyin.

Fan hızı çok düşük. • Daha yüksek bir hıza geçin.

Birbirleri ile birlikte çalışmayan 
üniteler var (çiftler halinde).

• Ünitelerin doğrudan kontrol ünitesine
bağlı olduğunu kontrol edin.

Gelen 

hava soğuk.

Kontrol ünitesi “tam üfleme” 
modunda çalışıyor.

• Kontrol ünitesinde Eko modu (ısı
geri kazanımı) seçin.

Isı eşanjörü ünitesi eksik. • Isı eşanjörünü yerleştirin.
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9 Geri Dönüşüm
Üretimlerinde az veya hiç zararlı malzeme kullanılmaması nedeniyle, bu kullanım 
talimatlarında açıklanan bileşenlerin çoğu geri dönüştürülebilir. Havalandırma 
ünitenizi atık olarak elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen geçerli ulusal düzenlemelere 
uygun olarak yapın. Uygun yetkiliyle irtibata geçin. Ambalaj malzemesi atılmadan 
önce ayrıştırılmalıdır.

Tüm bileşenler için elden çıkarma önerileri:

Parçalar Materyal Geri dönüşüm
İç kapak ASA Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması
Dış kapak ASA Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması
Dış menfez ASA Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması
Dış kapak Paslanmaz çelik Metal geri dönüşümü
Fan ünitesi EPP / Elektrik 

parçaları
Elektronik geri dönüşüm

Isı eşanjörü ünitesi Seramikler / PUR Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması
Toz filtresi PE Ev çöpü
Polen filtresi PP Ev çöpü
Montaj tüpü PPs Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması
Kontrol üniteleri ABS / Elektrik 

parçaları
Elektronik geri dönüşüm
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10 Teknik bilgiler 10.1

SmartAir

Isı geri kazanım oranı 90%a kadar çıkar

Seviye 1    S  2 S  3 S  4

16 22 30 43Hava debisi Eko modu/tam üfleme modu [m³/h]
 
Ses basıncı seviyesi dB(A) 14 20 32 35

Enerji tüketimi2)   [W] 0.9 1.1 1.6 2.8

 Besleme voltaj gerilimi [V] 12 DC SELV

Koruma tipi IP 22

Yazılım sınıfı A

Spesifik güç girişi [W/(m³/h] min 0.12

Standart ses sönümleme seviyesi farkı D
n,w

 [dB]               3)40 / 44

 Hava alımı aşındırıcı gaz, toz ve yağ içermez

İzin verilen çalışma sıcaklığı [°C] -20 ... 60

Çekirdek deliğin çapı [mm] 162

Minimum duvar kalınlığı4)   [mm] 280

Optimal duvar kalınlığı [mm] 315 ya da daha kalın

İç kapağın boyutu 190 x 214 x 40 (GxYxD)

Dış kapağın boyutu 197 x 205 x 46 (GxYxD)

Ağırlık [kg] 4.6

Enerji verimliliği sınıfı(VO 1254/2014) A

Uygunluk

1) çiftler halinde çalıştırıldığında
2) güç kaynağı ünitesi olmadan
3) isteğe bağlı ses yalıtım seti ile
4) bir metal dış başlık kullanılırken
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10.2 SmartControl ünitesi
Çalışma gerilimi [V] 12 DC

Güç tüketimi [W] 1.2

Yazılım sınıfı A

İzin verilen çalışma sıcaklığı [°C] 0 ... 40

Koruma türü IP 40

Kirlenme seviyesi 2

Ebatlar [mm] 150 x 75 x 10 (GxYxD)

Renk Beyaz

Uyumluluk



2016 1254/2014

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

++ A
+ A

     3    m / h

   A

  SmartAir

43
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11 Enerji verimliliği etiketi ve ürün bilgi formu 
 11.1 Enerji verimliliği etiketi

43dB



Produktdatenblatt (gem. VO 1254/2014 EU vom 11. Juli 
2014) / Ürün veri sayfası

(acc. REG 1254/2014 EU of 11 July 2014)

P. Beschreibung / Açıklama Werte / Data

a Lieferant / Tedarikçi adı AiolosAir

b Modellkennung / Tedarikçi model tanımlayıcısı SmartAir

c SEV-Klasse /Spezifischer Energieverbrauch 
SEC class / Spesifik enerji tüketimi [kWh/m²a]

kalt/soğuk A+ -82,48

durchschnittlich/
ortalama A -40,61

warm/ ılık E -16,62

d Lüftungstyp / tipoloji ZLG / BVU

e Art des Antriebes / Kullanılan sürücü türü 1,5

f Art Wärmerückgewinnung / Isı geri kazanım sistemi tipi Regenerativ / 
tazeleyici

g Temperaturänderungsgrad ƞ /  ısı geri kazanımın termal verimliliği[%]t
0,825

h Höchster Luftvolumenstrom / Maksimum hava debisi[m³/h] 43

i Elektrische Eingangsleistung1) (inkl. Regelung) / Elektrik gücü girişi [W] 5,6

j Schallleistungspegel L / Ses gücü seviyesi[dB(A)]wa
42,7

k Bezugsluftvolumenstrom / Referans hava debisi [m³/h] 30

l Bezugsdruckdifferenz / Referans basınç farkı [Pa] 0

m SEL / SPI [W/m³/h] 0,118

n Steuerungsfaktor / Kontrol faktörü 0,85

o Innere und äußere Übertragung / iç ve dış hava kaçak oranı] 0

p Mischquote / Karıştırma oranı [%] 0

q Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige / Görsel filtre 
uyarısının konumu

Steuerung 
(optische 
Anzeige) 
/ Control 
(görsel 

uyarı)

r Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur 
Ein-Richtungs-LG) / Dış cephede hava kontrol klapesleri -

s Internetadresse / internet adresi www.aiolosair.com

t Druckschwankungsempfindlichkeit / Hava akış hassasiyeti [%] 69

u Luftdichtheit zw. innen und außen /  İç ve dış hava karışım kaçak oranı [m³/h] 2,0

v Jährlicher Stromverbrauch / Yıllık elektrik tüketimi /[kWh/(m²a)] 1,27

w Jährliche Einsparung Heizenergie /Yıllık ısıtma 
tasarrufu kWh/(m²a)]

kalt/soğuk 85,67

durchschnittlich/
ortalama 43,79

warm/ ılık 19,80

1) güç kaynağı ünitesi olmadan
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11.2 Ürün bilgi sayfası



• Garanti süresi sona erdiğinde;
•   Fan ünitesi üreticisi tarafından onaylanmamış bir filtre kullanıldığında;
• Orijinal olmayan yedek parçalar takıldığında;
• Ünite yanlış  kullanıldığında;
• Hatalar / kusurlar hatalı kurulumun sonucu olduğunda, yanlış  yada kirli 

kullanım olduğunda;
• Onaylanmayan değişiklikler veya değişiklikler sisteme yapıldığında.

ALMANYA DIŞINDA GARANTİ, SİSTEMİN SATILDIĞI ÜLKENİN GARANTİ 
DÜZENLEMELERİ KAPSAMI ALTINDADIR. BU DURUMDA, LÜTFEN ÜLKENİZDEKİ 
DAĞITICIYA BAŞVURUN
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12 Garanti
12.1 Garanti koşulları
AiolosAir, SmartAir havalandırma sistemi için 24 ay garanti vermektedir (veya 
SmartAir'in üretim tarihinden itibaren 30 ay). Garanti talepleri yalnızca garanti süresi 
içinde ortaya çıkan malzeme ve / veya montaj hataları için geçerlidir. Garanti koşulları 
altında onarımlar yalnızca AiolosAir'in önceden yazılı izni ile yapılabilir. Parçalar için 
garanti yalnızca parçalar üretici tarafından tedarik edildiğinde ve üretici tarafından 
yetkilendirilen bir teknisyen tarafından monte edildiğinde mevcuttur..

Garanti aşağıdaki durumlarda sona erer:



12.2 Yükümlülük
Sistem, evlerin ve benzer işlevdeki tesislerin  merkezi olmayan havalandırması için 
geliştirilmiş ve üretilmiştir.
Diğer kullanımların uygunsuz olduğu kabul edilir ve SmartAir'a veya kişilere zarar verebilir 
Bu durumda üretici sorumlu tutulamaz. Üretici, aşağıdaki sebeplerden birinden 
kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz:

• Bu belgedeki güvenlik, çalıştırma ve bakım talimatlarına uyulmaması durumunda;
• Kurulum doğru şekilde gerçekleştirilmediğinde;
• Orijinal olmayan yedek parçalar (üretici tarafından onaylanmayan) takıldığında;
• Arızalar / kusurlar hatalı kurulumun sonucu olduğunda, yanlış / uygun olmayan 

kullanım veya kirli kullanımda;
• Normal aşınma ve yıpranma.

12.3  Şikayetler
Lütfen teslim edilen malzemenin içeriğini teslim notuna uygun olarak kontrol edin. Ayrıca 
herhangi bir nakliye hasarını kontrol edin. Eksik öğeleri teslimattan sonraki dört hafta 
içinde tedarikçinize bildirin.

12.4 Belgeleme
Yukarıdaki belgeler standart konfigürasyonun işlevselliğini açıklamaktadır. Anlaşılabilir 
olması için, olası her kurulum, işletme veya bakım yapılandırmasını dikkate alamıyoruz. 
Bu belgedeki şemalar, satın aldığınız ürünün tasarımından biraz farklı olabilir. Bu 
durumda bile, fonksiyonlar temelde aynı kalır.

12.5 Servis
Teknik tavsiye için, lütfen tedarikçinize, satıcınıza veya servis istasyonumuza başvurun.
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13 Ek dosya 13.1

Ekstralar
Ürün Ürün kodu
Genel
SmartAir  toz filtre  seti  (4 filtre) 191430

SmartAir  polen filtre  seti  (4 filtre) 191431

Ses yalıtımı seti 2R 191221

Kontrol ünitesi
SmartControl ünitesi 191100

 SmartControl ünitesi için soket kutusu 191160

Güç kaynağı ünitesi 12 V 

(bir soket kutusuna monte etmek için)

192150

DIN güç kaynağı ünitesi 12V 192151

Kurulum
Prefabrik montaj bloğu 190220

Montaj tüpü 500 mm 190440

Montaj tüpü 700 mm 190441

Montaj yapıştırıcısı / sıvı conta 190222

Özel versiyonlar:
Pencere pervaz montaj seti 90          190240

Pencere pervaz montaj seti 60          190241

Çatı montaj seti DA 190251

Bodrum montaj seti KA 190260

Değiştirilen parçalar

SmartAir iç kapak 191400

SmartAir dış kapak 191401

SmartAir fan ünitesi 191410

SmartAir  ısı eşanjör  ünitesi 191420

Aksesuar ve yedek parçaların tam listesi web sitemizde mevcuttur.: 
www.aiolosair.com
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13.2 Kablolama protokolü

Havalandır-
ma Ünitesi Kat

Oda adı ve havalandırma ünitesi 
konumu

Hava Yönü

Dış Hava Egzost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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