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Caracteristicile şi capabilitățile sistemului 

 

 

Telecomandă 

Control prin Wi-Fi folosind aplicația mobilă pentru Android / iOS 

Informații display LED prin Wi-Fi 

Încălzire automată a aerului de alimentare 

Dezghețare automată a condensului 

Control automat al calității aerului 

5 senzori de temperatură a aerului interior și exterior 

Senzor monitorizare umiditate interioară 

Senzor monitorizare dioxid de carbon (CO2) în interior 

Senzor monitorizare compuși organici volatili (TVOC) în interior 

2 ventilatoare EC (cu microcontrolere) 

4 moduri de operare: «Auto», «Turbo», «Manual», «Quiet» 

Algoritm inteligent al modului «Auto» 

Mod «Quiet» programabil 

Control separat al vitezei ventilatorului în modul «Manual» 

Temporizator pentru modul «Turbo» 

Clapetă antiretur automată 
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Indicații display 

 

 

Simbolurile indicatoare de pe display arată informații  
în toate modurile de funcționare ale recuperatorului 

 

 

                                                              

 

 

 

  

                         

 

   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                  

Mod «Manual» 

Mod «Turbo» 

Temperatură admisie Indicator încălzire 
aer de admisie 

Mod «Auto» 

Temperatură 
exterioară 

Indicator 
conexiune Wi-Fi 

Intensitate refulare 

Intensitate admisie 

Panou informativ   
cu temperatura aerului,   

umiditatea interioară 
și ceas 

Nivel dioxid de carbon 

în aerul interior 

Mod «Quiet» Indicator alarmă Indicator dezghețare 
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Controlul recuperatorului prin telecomandă 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ON  OFF  

 

  
 

 

 

  

BALANCE  

Pornire/oprire 
dispozitiv 

Ajustare 
luminozitate display 

Mod «Auto» 

  

Mod «Turbo» 

  

Mod «Manual» 

  

Mod «Quiet» 
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Funcțiile butoanelor telecomenzii  

1. Butonul «On/Off» pentru pornirea/oprirea dispozitivului 

 

ON/OFF 

Butonul este folosit pentru a activa modul implicit «Auto» și pentru a opri 
recuperatorul, precum și pentru a conecta dispozitivul la aplicația mobilă 
(consultați secțiunea «Conectarea recuperatorului la aplicația mobilă») 

2. Butonul «LIGHT» pentru ajustarea luminozității ecranului 

 

LIGHT 

În mod implicit, dispozitivul ajustează automat luminozitatea ecranului în 
funcție de nivelul de lumină din cameră: cu cât nivelul este mai mare, cu atât 
afișajul este mai luminos și invers. Cu butonul «Light» puteți regla nivelul de 
luminozitate dorit al ecranului sau puteți reveni la reglarea lui automată. 

3. Butonul modului «Auto» 

 

AUTO 

În modul «Auto», funcționarea dispozitivului se bazează pe temperaturile 
aerului, pe calitatea lui și pe condițiile din cameră. Vitezele ventilatorului sunt 
reglate automat de către recuperator, folosind inclusiv algoritmul de 
echilibrare a fluxului de aer.     
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4. Butonul modului «Turbo» («Fresh») 

 

FRESH 

În modul «Turbo», ambele ventilatoare sunt setate la viteza maximă. Acest mod 
funcționează cu un cronometru (3 min. în mod implicit). După aceea, 
recuperatorul revine automat la modul care a precedat modul «Turbo». 
Setarea temporizatorului necesar este posibilă în aplicația mobilă. 

5. Butonul modului «Manual» («Balance») 

 

 

 
BALANCE 

Modul «Manual» oferă posibilitatea de a controla manual ventilatoarele de 
alimentare și evacuare separat, în funcție de nevoile dvs. Urmați acești pași 
pentru a regla viteza ventilatorului: 

Țineți apăsat butonul „Balance” timp de 2 secunde. Indicația intensităților de 
admisie și de evacuare de pe display va începe să pulseze și vor apărea 
numerele vitezei curente ale ambelor ventilatoare. 

 

 

• Ventilatorul de admisie 
este controlat prin 
butonul «Auto». 

• Ventilatorul de evacuare 
este controlat prin butonul 
«Fresh»

 

 Viteze ventilatoare 
de admisie și refulare 

Intensități de 
admisie și refulare 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

• Prin apăsarea butonului de control al ventilatorului, parcurgeți un set de 11 
opțiuni de viteză (numărul «0» oprește ventilatorul, numărul «10» setează 
viteza maximă). Numărul setat al vitezei ventilatorului va apărea pe display. 
Schimbarea vitezei are loc la câteva secunde după apăsarea butonului. 

• Țineți apăsat butonul «Balance» timp de 2 secunde pentru a ieși din modul 
de reglare a vitezei ventilatorului. 

O ajustare mai convenabilă a vitezei ventilatorului este posibilă în aplicația 
mobilă. 

6. Butonul modului «Quiet» («Night») 

 

NIGHT 

Modul „Quiet” funcționează la viteze mici pentru a asigura un minim de zgomot. 
Pentru a rula Modul „Quiet” pe un program săptămânal, instalați aplicația 
mobilă și setați o oră convenabilă pentru fiecare zi a săptămânii.

Control viteză 
ventilator admisie 

 

Control viteză 
ventilator evacuare 
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1. Conectați dispozitivul la rețeaua de 220 V. Ecranul va afișa următoarea 
indicație: 

 

 

Dacă această indicație nu apare, înseamnă că sistemul nu este alimentat cu 
energie. 

2. Porniți recuperatorul cu butonul «On/Off» de pe telecomandă. 
 

 

  ON/OFF 

3. Ecranul va afișa simbolul modului «Auto» și diverse informații despre starea 
mediului și despre starea de funcționare a recuperatorului. 

Simbolul rețelei Wi-Fi  și ceasul nu vor fi afișate până când dispozitivul nu 
este conectat la rețeaua Wi-Fi de acasă. 

 

 

4. Așteptați până când recuperatorul efectuează măsurătorile inițiale ale 
temperaturii aerului interior și exterior în modul «Auto». Temperaturile vor fi 
determinate prin suflarea conductelor de alimentare și evacuare la 
intensitatea medie a ventilatorului. Durata măsurătorilor este de până la 40 
de secunde.

Pornirea inițială a recuperatorului 
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5. Acum recuperatorul s-a adaptat la condițiile dumneavoastră de 
temperatură și va putea oferi recuperare și ventilație eficientă. 

6. Dacă este necesar, schimbați modul de funcționare al recuperatorului în 
cel necesar folosind telecomanda. 

7. Descărcați și instalați aplicația mobilă pe dispozitivul dvs. mobil pentru 
a accesa funcționalitatea bogată și toate avantajele recuperatoarelor 
Klimatronik.
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Condiții preliminare pentru conectarea și controlul 
recuperatorului folosind aplicația mobilă prin Wi-Fi: 

1. Versiunea sistemului de operare al dispozitivului mobil (smartphone, 
tabletă): 

• Android 7 și versiuni ulterioare 
• iOS 13.1 și versiuni ulterioare 

2. Controlul dispozitivelor folosind aplicația mobilă este posibil în raza de 
acțiune a semnalului rețelei Wi-Fi și dacă aveți acces (parolă) la aceasta. 

Mai mulți utilizatori se pot conecta la recuperator și îl pot controla. De 
asemenea, un utilizator are capacitatea de a conecta un număr nelimitat de 
dispozitive la aplicația mobilă. Acest lucru este implementat pentru 
comoditate atunci când utilizatorul dispune de mai multe recuperatoare. 

Controlul mai multor dispozitive într-o singură locație 
Conectați fiecare dispozitiv la rețeaua Wi-Fi de acasă folosind aplicația mobilă 
(consultați secțiunea «Conectarea recuperatorului la aplicația mobilă»). 
Dispozitivele trebuie să fie într-o zonă cu putere stabilă a semnalului Wi-Fi. 
Dacă semnalul rețelei este prea slab, datele de la recuperator nu vor fi primite 
și va fi imposibil să controlați dispozitivul folosind aplicația. Pentru a rezolva 
această problemă, utilizați amplificatorul semnalului Wi-Fi. 

Controlul mai multor dispozitive din locații diferite 
Recuperatoarele din diferite locații trebuie să fie conectate o singură dată la 
aplicația mobilă și la rețeaua Wi-Fi de acasă (locală). Pentru a controla 
dispozitivele atunci când schimbați locația, pur și simplu conectați-vă la 
rețeaua Wi-Fi la care erau deja conectate. Nu este nevoie să reconectați 
recuperatoarele la aplicația mobilă și la rețeaua Wi-Fi.

Controlul recuperatorului folosind 
aplicația mobilă pentru Android / iOS 
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Selectarea dispozitivului 

Conectați recuperatorul la rețeaua Wi-Fi de acasă 
(vezi secțiunea «Conectarea recuperatorului la 
aplicația mobilă»). 

Pe ecranul de start al aplicației, selectați recuperatorul 
necesar din lista derulantă apăsând pe numele 
dispozitivului. 

 

 
 

Puteți vedea toate dispozitivele pe care le-ați adăugat 
și le puteți edita numele pe ecranul „My devices” 
apăsând butonul de meniu. 

 

 

 

 
 

Pentru a edita numele dispozitivului, apăsați pe 
numele recuperatorului dorit (de exemplu, 
«Work/Office»). Apăsați „Edit” pe ecranul cu informații 
despre dispozitiv și introduceți un nume nou. Apăsați 
„OK.

Funcționalitatea aplicației mobile 
pentru controlul recuperatorului 
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Principalele funcții de control 

Ecranul de start al aplicației oferă acces la comenzile 
principale ale recuperatorului și la monitorizarea 
funcționării acestuia: 

 – pornire/oprire recuperator 

 – nivel umiditate interioară 

 – încălzire aer admisie activată 

 – încălzire aer admisie dezactivată 

 – dezghețare activată 

 – defrosting is disabled 

 – buton meniu 

 

– secțiune cu afișare în timp real a temperaturii 
aerului interior și exterior. 

 

 

– secțiune pentru controlul recuperatorului 
folosind 4 moduri de funcționare: 

– Modul «Auto»  – Modul «Manual» 

– Modul «Turbo» – Modul «Quiet» 

 

 

– secțiune cu afișare în timp real a intensităților 
ventilatoarelor de alimentare și evacuare în fiecare 
mod de funcționare.
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Temperatura și eficiența de recuperare 

Pe ecranul de start al aplicației, puteți vizualiza 4 
temperaturi ale aerului, care stau la baza determinării 
eficienței de recuperare a căldurii: 

1. temperatura aerului la intrarea în schimbătorul de 
căldură din partea exterioară; 

2. temperatura aerului la intrarea în schimbătorul de 
căldură din partea interioară; 

3. temperatura aerului la ieșirea schimbătorului de 
căldură din partea exterioară; 

4. temperatura aerului la ieșirea schimbătorului de 
căldură din partea interioară. 

 

Valoarea eficienței de recuperare a căldurii este 
afișată în Secțiunea „Recuperation” și se calculează 
printr-o formulă specială bazată pe datele de 
temperatură. Eficiența recuperării căldurii va depinde 
de condițiile de mediu, de viteza ventilatorului și de 
modul de funcționare al recuperatorului.

1 4 

3 2 
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Calitatea aerului interior 

Indicatorii de calitate a aerului pot fi vizualizați în 
secțiunea „Air quality” de pe ecranul de start al 
aplicației. 

Această secțiune afișează în timp real nivelurile de 
poluare a aerului cu dioxid de carbon (CO₂) și compuși 
organici volatili (TVOC). 

Statistici detaliate ale nivelurilor de CO₂ și TVOC sunt 
disponibile sub formă de grafice pentru diferite 
perioade de timp. 

 

Statisticile privind nivelurile de dioxid de 
carbon (CO₂) din aer 

Pentru a vizualiza statisticile detaliate ale nivelurilor de 
dioxid de carbon din interior, apăsați butonul «CO₂». 

 

1. Pe ecranul cu statistici detaliate, puteți vizualiza 
nivelurile de dioxid de carbon sub formă de grafice 
pentru cele cinci perioade de timp:On the detailed 
statistics screen, you can view carbon dioxide levels 
in the form of graphs for the five time periods: 

– 5 minute; 
– o oră; 
– o zi; 
– o săptămână; 
– o lună. 

Apăsați butonul pentru perioada de timp necesară 
pentru a vizualiza datele. 

2. Nivelul mediu de dioxid de carbon este afișat pentru 
fiecare perioadă

 

 

1 

 

2 
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3. Graficul pentru fiecare perioadă este afișat de la 
dreapta la stânga, în timp real. În consecință, 
punctul «0» este ora curentă. 

4. Nivelul cel mai ridicat și cel mai scăzut de CO₂ 
pentru perioada selectată sunt afișate sub grafic în 
secțiunea „Indicatori”. 

 

 

 
Sub secțiunea „Indicators”, există un tabel informativ 
cu corespondența dintre nivelurile de dioxid de carbon 
din aer și calitatea aerului. 

Se recomandă compararea valorilor din tabel cu 
nivelurile de CO₂ din încăperea în care funcţionează 
recuperatorul, iar în cazul unor niveluri ridicate de 
dioxid de carbon, mărirea intensităţii de funcţionare a 
recuperatorului pentru a obține un mediu de locuit 
sigur şi favorabil.
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Statisticile privind nivelurile de compuși 
organici volatili (TVOC) din aer 

Pentru a vizualiza statisticile detaliate ale nivelurilor de 
compuși organici interiori, apăsați butonul «TVOC». 

 

1. Pe ecranul cu statistici detaliate, puteți vizualiza 
nivelurile de compuși organici volatili sub formă de 
grafice pentru cele cinci perioade de timp: 

– 5 minute; 
– o oră; 
– o zi; 
– o săptămână; 
– o lună. 
 

Apăsați butonul pentru perioada de timp necesară 
pentru a vizualiza datele. 

2. Nivelul mediu TVOC este afișat pentru fiecare 
perioadă. 

3. Graficul pentru fiecare perioadă este afișat de la 
dreapta la stânga, în timp real. În consecință, 
punctul «0» este ora curentă. 

4. Nivelul cele mai ridicat și cel mai scăzut de TVOC 
pentru perioada selectată sunt afișate sub grafic în 
secțiunea „Indicators”. 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Umiditatea și temperatura ambiantă 

Aplicația vă permite să vizualizați umiditatea 
interioară și interior și temperaturile exterioare. 

Umiditatea și temperaturile sunt afișate în secțiunea 
„General indicators” de pe ecranul de start. Statisticile 
detaliate pe diferite perioade de timp sunt disponibile 
pentru fiecare indicator al secțiunii. 

 

 

 

Statisticile privind umiditatea din interior 

Pentru a vizualiza statisticile detaliate, apăsați butonul 
«Humidity». 

 

 

1. Pe ecranul cu statistici detaliate, puteți vizualiza 
nivelurile umidității sub formă de grafice pentru 
cele cinci perioade de timp: 

– 5 minute; 
– o oră; 
– o zi; 
– o săptămână; 
– o lună. 

Pentru a vizualiza datele, apăsați butonul pentru 
perioada de timp necesară. 

2. Nivelul mediu de umiditate interioară este afișat 
pentru fiecare perioadă.
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3. Graficul pentru fiecare perioadă este afișat de la 
dreapta la stânga, în timp real. În consecință, 
punctul «0» este ora curentă. 

4. Nivelul cel mai ridicat și cel mai scăzut de umiditate 
pentru perioada selectată sunt afișate sub grafic în 
secțiunea «Indicators». 

 

 
Statisticile privind temperaturile exterioare 

Pentru a vizualiza statisticile detaliate ale temperaturii 
exterioare, apăsați butonul corespunzător. 

 

 
 

1. Pe ecranul cu statistici detaliate, puteți vizualiza 
valorile temperaturii exterioare sub formă de 
grafice pentru cele cinci perioade de timp: 

– 5 minute; 
– o oră; 
– o zi; 
– o săptămână; 
– o lună. 

Apăsați butonul pentru perioada de timp necesară 
pentru a vizualiza datele. 

2. Temperatura medie exterioară este afișată pentru 
iecare perioadă

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

2 
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3. Graficul pentru fiecare perioadă este afișat de la 
dreapta la stânga, în timp real. În consecință, 
punctul «0» este ora curentă. 

 

4. Cele mai ridicate și cele mai scăzute valori ale 
temperaturii exterioare pentru perioada selectată 
sunt afișate sub graficul din Secțiunea „Indicators”. 

 

 
Statisticile privind temperaturile interioare 

Pentru a vizualiza statisticile detaliate ale temperaturii 
interioare, apăsați butonul corespunzător. 

 
 

1. Pe ecranul cu statistici detaliate, puteți vizualiza 
valorile temperaturii interioare sub formă de 
grafice pentru cele cinci perioade de timp: 

– 5 minute; 
– o oră; 
– o zi; 
– o săptămână; 
– o lună. 

Apăsați butonul pentru perioada de timp necesară 
pentru a vizualiza datele. 

2. Temperatura interioară medie este afișată pentru 
fiecare perioadă.

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

2 
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3. Graficul pentru fiecare perioadă este afișat de la 
dreapta la stânga, în timp real. În consecință, 
punctul «0» este ora curentă. 

4. Cele mai ridicate și cele mai scăzute valori ale 
temperaturii interioare pentru perioada selectată 
sunt afișate sub graficul din Secțiunea „Indicators”. 

 

 
Restabilirea setărilor recuperatorului la 
valorile implicite din fabrică 

Butonul de resetare din fabrică este situat în partea de 
jos a ecranului de start al aplicației. Acesta servește la 
setarea corectă a funcționării dispozitivului în caz de 
service. 

Pentru a restabili setările dispozitivului la valorile 
implicite din fabrică, apăsați butonul și introduceți 
parola: 1234 

După resetarea din fabrică, dispozitivul se va reporni și 
va calibra ambele ventilatoare. 

Vă rugăm să rețineți că setările Wi-Fi ale dispozitivului 
vor fi, de asemenea, restabilite, iar recuperatorul va 
trebui să fie reconectat la rețeaua Wi-Fi de acasă.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Recuperatorul poate funcționa în patru moduri active – «Auto», «Turbo», 
«Manual», «Quiet», - precum și în modul pasiv «Oprit». 

Caracteristicile dispozitivului care sunt comune tuturor 
modurilor sale de operare 

Sistemul de ventilație Klimatronik folosește 5 senzori pentru a monitoriza 
constant temperatura aerului interior și exterior și, în perioada rece, încălzește 
automat aerul de alimentare la o temperatură a camerei confortabilă. Dacă 
este necesar, acesta încălzește condensul de pe schimbătorul de căldură, 
împiedicând înghețarea. 

Dacă dispozitivul detectează un nivel critic de poluare a aerului, va exista o 
trecere automată imediată în modul «Auto» și activarea intensității maxime a 
fluxurilor de admisie și de refulare pentru a elimina pericolul. În acest caz, toate 
cele 5 diviziuni ale nivelului de CO₂ și semnul exclamării roșu se vor aprinde pe 
ecranul recuperatorului. 

Temperaturile exterioare și interioare, nivelul CO₂ din interior, indicațiile de 
încălzire și dezghețare, intensitățile de alimentare și de evacuare sunt afișate pe 
ecranul dispozitivului și în aplicația mobilă în toate modurile de funcționare 
active. 

  

Modurile de funcționare ale recuperatorului 

23 
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Pentru a activa modul «Auto», apăsați butonul 
corespunzător de pe ecranul de start al aplicației. 

Modul «Auto» este principalul mod inteligent recomandat 
al recuperatorului, în care ventilația și recuperarea au loc 
pe baza analizei temperaturilor ambiante și a nivelului de 
poluare a aerului din interior. 

Acest mod este special conceput pentru a efectua 
automat toată munca fără intervenție umană sau 
cunoștințe speciale. 

 

Parametrul «Intensity» 
Modul „Auto” vă permite să reglați intensitatea 
răspunsului dispozitivului la poluarea aerului din interior 
cu dioxid de carbon (CO₂) și compuși organici volatili 
(TVOC). 

La 0% „Intensity”, dispozitivul nu răspunde la poluarea aerului. În consecință, la 
100% „Intensity”, dispozitivul răspunde pe deplin la nivelurile de CO₂ și TVOC, 
setând vitezele necesare pentru ca ventilatoarele să curețe aerul din cameră. 
Puteți alege intensitatea răspunsului care vă este confortabil și suficient. 

  

Modul «Auto» 
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Funcțiile și scopul modului «Auto» 

Scopul principal și caracteristicile modului «Auto» 
• Control automat și continuu al calității aerului, care asigură condiții pentru 
sănătatea umană și îmbunătățirea performanței. 

• Algoritmul de echilibrare a fluxurilor de aer previne pierderea de căldură în 
sezonul rece și răcoarea în sezonul cald din cauza curenților de aer. 

Purificarea automată a aerului 
Un algoritm special al modului «Auto» monitorizează 
nivelurile de dioxid de carbon (CO₂) și de compuși 
organici volatili (TVOC), cum ar fi fumul de țigară, 
formaldehida, fenolii, monoxidul natural și de carbon, 
alergeni, diverse mirosuri și alte elemente dăunătoare. 

Recuperătorul ajustează în mod independent viteza 
ventilatoarelor de admisie și de evacuare în funcție de 
nivelurile de CO₂ și TVOC din aerul interior. 

Puteți monitoriza intensitățile curente ale 
ventilatoarelor în secțiunea „Putere de ventilație”. 

Echilibrarea dinamică a fluxurilor de aer 
Modul «Auto» include un algoritm pentru echilibrarea fluxurilor de aer de 
alimentare și de refulare. Am luat în considerare necesitatea unei abilități atât 
de importante a sistemului de recuperare a căldurii – depășirea curenților de 
aer spre interior sau spre exterior, care pot apărea adesea în canalele 
recuperatorului din cauza diferitelor condiții interioare și a factorilor 
meteorologici. Dispozitivul analizează direcția și puterea curentului, ajustând 
automat și separat viteza fiecărui ventilator pentru a compensa puterea de 
aspirație și pentru a echilibra vitezele debitelor de aer de evacuare și de 
alimentare. Datorită acestui algoritm, eficiența recuperării energiei termice 
este semnificativ crescu 
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Pentru a activa modul «Turbo», apăsați butonul 
corespunzător de pe pagina de start a aplicației. 

Funcțiile și scopul modului «Turbo» 

Ventilație rapidă 
Modul are scopul de a ventila camera cât mai repede 
posibil. În acest mod, admisia și evacuarea 
recuperatorului funcționează simultan la viteza maximă. 

Modul «Turbo» este util: 
– înainte de a merge la culcare; 
– atunci când trebuie să scapi rapid de mirosurile 
neplăcute din cameră; 
– când în încăpere există un nivel ridicat de dioxid de 
carbon sau de compuși organici volatili; 
– când este necesară ventilarea intensivă a încăperii. 

În timpul funcționării modului «Turbo», maximul nivelurilor 
«Inflow» și «Outflow» vor fi afișate în Secțiunea „Ventilation 
power” de pe pagina de start a aplicației. 

Ventilație pe temporizator 
Modul «Turbo» funcționează cu un temporizator a cărui 
valoare implicită este de 3 minute. Pentru a seta durata 
necesară de funcționare în modul «Turbo», apăsați 
butonul «Set timer». 

În fereastra «Timer», puteți seta durata de la 1 până la 30 
de minute. Selectați durata dorită și apăsați butonul 
«Start». 

Timpul de expirare al modului «Turbo» este afișat în 
dreapta butonului «Set timer» de pe pagina de start a 
aplicației. Când temporizatorul expiră, dispozitivul va 
reveni automat la modul de funcționare anterior modului 
«Turbo». 

Rețineți că dispozitivul își amintește ultima durată de 
funcționare setată în modul «Turbo» și va folosi această 
valoare în viitor în mod implicit.

Modul «Turbo» 
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Pentru a activa modul «Manual», apăsați butonul 
corespunzător de pe pagina de start a aplicației. 

O caracteristică a modului este posibilitatea controlului 
manual separat al vitezei ventilatoarelor de admisie și 
evacuare, în funcție de nevoile dumneavoastră. 

Funcțiile și scopul modului «Manual» 

Modul «Manual» este util atunci când: 
– este necesară reglarea fină a vitezelor de alimentare 
și de refulare pentru a asigura nivelul necesar de liniște și 
confort; 
– este nevoie doar de evacuarea aerului sau doar de 
alimentare cu aer; 
– este necesară funcționarea recuperatorului la viteze 
fixe. 

Pentru a seta vitezele necesare ale ventilatorului, apăsați 
butonul «Configure». 

Sunt disponibile 11 viteze ale ventilatorului (de la 0 la 10). 
Numărul «0» oprește ventilatorul, iar numărul «10» setează 
viteza maximă. 

Selectați vitezele necesare ale ventilatorului în fereastra 
„Settings” și apăsați „Save” pentru a aplica. 

Pentru a seta dispozitivul să funcționeze doar pe 
evacuarea aerului sau doar pe alimentarea cu aer, setați 
viteza «0» pentru ventilatorul corespunzător și o viteză de 
la 1 la 10 pentru celălalt și apăsați «Save». 

Vitezele curente ale ventilatorului vor fi afișate în 
secțiunea «Ventilation power» de pe pagina de start a 
aplicației.

Modul «Manual» 
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Pentru a activa modul «Quiet», apăsați butonul 
corespunzător de pe pagina de start a aplicației. 

O caracteristică a modului «Quiet» este funcționarea 
ventilatoarelor de admisie și de evacuare la intensități 
scăzute pentru a asigura un nivel minim de zgomot. 

Funcțiile și scopul modului «Quiet» 

Utilizarea acestui mod este relevantă în situațiile în care 
sunt necesare condiții confortabile de liniște pentru 
odihnă, concentrare sau somn. Funcționarea 
recuperatorului în timpul somnului asigură alimentarea și 
refularea constantă a aerului, procese ce îmbunătățesc 
calitatea somnului și ajută la refacerea organismului 
uman. 

Echilibrarea dinamică a fluxurilor de aer 
La fel ca modul «Auto», modul «Quiet» include un algoritm pentru echilibrarea 
fluxurilor de aer de alimentare și refulare. 

Programarea modului «Quiet» 
Modul «Quiet» poate fi rulat pe un program săptămânal. 
Aplicația are capacitatea de a seta perioadele de pornire 
și oprire automată a modului în funcție de ziua 
săptămânii. 

Pentru a activa și configura operațiunea programată, 
apăsați butonul «Edit time» de sub butoanele de mod de 
pe pagina de start. 

În fereastra «Time», ora implicită pentru fiecare zi a 
săptămânii este setată la «00:00», ceea ce înseamnă că 
operarea programată în modul «Silențios» este 
dezactivată. 

Pentru a activa funcționarea programată, trebuie să setați ora pentru a activa 
și dezactiva modul «Quiet» pentru fiecare zi a săptămânii. 
După setarea orei pentru zilele dorite ale săptămânii, apăsați butonul «Save 
period».

Modul «Quiet» 
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Programul setat pentru începerea și încheierea 
funcționării modului «Quiet» pentru ziua curentă va fi 
afișat lângă butonul «Edit time». 

Rețineți că recuperatorul comută în modul «Quiet» 
conform programului setat numai din modul «Automat». 
După finalizarea operațiunii programate în modul «Quiet», 
dispozitivul va comuta și în modul «Automat». 

 

 

 

 
Pentru a dezactiva operarea programată în modul 
«Quiet», deschideți fereastra «Time» și apăsați butonul 
«Reset». Această acțiune va seta «00:00» ca început și 
sfârșit de funcționare pentru fiecare zi a săptămânii. Apoi 
apăsați butonul «Save period». 
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Pentru a îmbunătăți produsul, producătorul își rezervă dreptul de a modifica 
specificațiile produsului în orice moment, fără o notificare prealabilă. Pentru a 

clarifica specificațiile, vă rugăm să vizitați site-ul web al producătorului  
klimatronik.ro 

https://klimatronik.com.ua/support


 

 

Mai puțini viruși  

Mai puțin praf  

Mai mult oxigen 
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