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1. Dane  techniczne 
 
                                                   Oznaczenia            
 

              
  
 
 
 



 
 

 
Wymiary  

PRZYŁĄCZA  DO  WYBORU 

  
TYP A L B H K  G OKRĄGŁE PROSTOKĄTNE 

CN700AQUA-EC-C 1410 1250 550 335 740 3/4” FI  250 300x200 

CN1250AQUA-EC-C 1510 1350 650 390 850 3/4” FI 315 400x250 

CN1850AQUA-EC-C 1570 1410 750 480 860 3/4” FI 400 500x300 

CN2500AQUA-EC-C 1600 1440 800 560 910 1 ” FI 400 500x400 

CN4500AQUA-EC-C 1645 1485 875 585 990 1 ” FI 500 600x400 

 

 
 

Typ centrali 
 

Zasilanie 
Moc 

wentylatora 
[W] 

Prąd 
[A] 

Wydajność 
Max. 

[m3/h] 

Spręż 
Max. 
[Pa] 

Klasa filtra 
w standardzie 

Masa 
[kg] 

CN700AQUA-EC-C, 230 V 169 1,35 890 965 EU5 75 

CN1250AQUA-EC-C 230 V 385 2,5 1660 755 EU5 82 

CN1850AQUA-EC-C 230 V 470 3,1 2760 695 EU5 106 

CN2500AQUA-EC-C 3X400V 1000 1,63 3040 960 EU5 124 

CN4500AQUA-EC-C 3X400V 1700 2,6 5230 980 EU5 142 
 

2.      Zastosowanie , warunki eksploatacji 
Centrale instalowane są  wewnątrz pomieszczeń i podłączone do kanałowej instalacji wentylacyjnej . Służą do wentylacji 
nawiewnej pomieszczeń. Temperatura w otoczeniu urządzenia powinna zawierać się w granicach 0°C … 40°C. 
Istnieje możliwość współpracy z centralą lub wentylatorem wyciągowym. 
Niedopuszczalny jest montaż w łazienkach, ubikacjach, myjniach, halach basenowych. 
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, 
czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod 
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. 
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. 
Centrala może pracować w pomieszczeniach zamkniętych, nie zawierających pyłów elektrycznie przewodzących, oraz par 
i gazów mogących spowodować wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiałów elektroizolacyjnych 
i konstrukcyjnych. Centrala nie jest wykonana w wersji przeciwwybuchowej. 
Nie instalować urządzenia bezpośrednio przy wannie, natrysku lub basenie kąpielowym. 
 

3. Konstrukcja 
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. 
Izolację termiczną i akustyczną uzyskano dzięki 50 mm warstwie wełny mineralnej . Otwierane pokrywy umożliwiają dostęp 
do wnętrza urządzenia. 
Filtr kieszeniowy posiada standardowo klasę F5. 
Wentylator promieniowy EC, przystosowany do zmiany prędkości obrotowej zadajnikiem Z-010EC  (sygnał 0-10V)  
Nagrzewnica zbudowana jest z żebrowanych rur bimetalowych Cu-Al . Króćce przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym 
zlokalizowane są na ścianie czołowej, co umożliwia zmianę strony zasilania z prawej na lewą i odwrotnie. 
Nagrzewnica posiada króciec odpowietrzający, odwadniający oraz gniazdo ¼ “  pod czujnik przeciwzamrożeniowy. 
 
 



4.      Montaż urządzenia  
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,   
  czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod   
  nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. 
  Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. 
- Urządzenie musi być zainstalowane w kanale wentylacyjnym, tak, aby nie było bezpośredniego dostępu do elementów   
  grzejnych. Pokrywa skrzynki nie powinna być izolowana aby można było ją swobodnie zdejmować. 
- Maksymalna temperatura otoczenia:      + 40 C. 
- Minimalna prędkość powietrza w kanale nie może być mniejsza niż 1,5 m/s. 
- Centralka służy do podgrzewania przetłaczanego powietrza (maksymalne zapylenie powietrza 2 mg/m3),  
  powietrze to powinno być wolne od pyłów elektrycznie przewodzących, oraz par i gazów mogących spowodować wybuch  
  lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych.  
- Urządzenie może pracować w pomieszczeniach nie zawierających pyłów elektrycznie  przewodzących, 
  oraz par i gazów mogących spowodować wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiałów    
  elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych . 
- Odległość zabudowy od materiałów palnych (drewno, płyta OSB, sklejka itp.) min. 50 cm. 
- URZĄDZENIE NIE JEST WYKONANA W WERSJI PRZECIW WYBUCHOWEJ. 
- URZĄDZENIE NALEŻY INSTALOWAĆ JEDYNIE W POMIESZCZENIACH, 
  TAK, ABY NIE BYŁY NARAŻONE NA OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE. 
- NIE MONTOWAĆ URZĄDZENIA BEZPOŚREDNIO PRZY WANNIE, NATRYSKU LUB BASENIE KĄPIELOWYM. 
- Urządzenie posiada stopień ochrony IP40. 
Centrale  posiadają króćce przyłączeniowe okrągłe lub kołnierzowe prostokątne. Kierunek przepływu powietrza powinien być 
zgodny ze strzałką umieszczoną na obudowie . Urządzenie może być instalowane poziomo pokrywą w dół, albo do góry. 
 
 
 

Montaż pionowy 
jest możliwy po    
wcześniejszym 
uzgodnieniu  
z producentem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrala zaopatrzona jest w zawieszki typu   “L”  z amortyzatorem gumowym, które  przykręca  się śrubami w odpowiednim 
miejscu obudowy. Montaż odbywa się na gwintowanych prętach M8 lub M10  albo bezpośrednio do sufitu lub ściany. 
Kołki rozporowe i akcesoria  montażowe powinny zapewnić odpowiednią nośność i bezpieczeństwo. 
Masy central podane są w danych technicznych. 
 

 

 
Zalecane jest  :    - zastosowanie tłumika akustycznego na kanale za centralą  
                            - zastosowanie izolacji termicznej kanałów za centralą 
 

Przewody zasilające oraz sterownicze wprowadza się do centrali poprzez dławnice gumowe . 
Centrala jest przeznaczona wyłącznie do montażu wewnątrz budynków. Nie może być stosowana w strefie zagrożenia 
wybuchem .     Urządzenie nie posiada oznaczenia Ex 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Przy wyborze miejsca montażu zaleca się zachować następujące odległości instalacyjne od pokryw,  
aby uzyskać możliwość całkowitego ich otwarcia. 
 

Centrala K [mm] 

CN700AQUA-EC-C 
CN1250AQUA-EC-C 
CN1850AQUA-EC-C 
CN2500AQUA-EC-C 
CN4500AQUA-EC-C 

740 
850 
860 
910 
990 

W razie konieczności można zdjąć klapy centrali, po odkręceniu śrub mocujących zawiasy. 
Czynność tę wykonuje się na urządzeniu odłączonym od zasilania elektrycznego. 
 

5. Podłączenie kanałów 
Przyłącza ssawne i tłoczne mogą mieć przekrój prostokątny lub okrągły . Rodzaj przyłącza określa odbiorca. 
Zaleca się instalację kanałów z blachy stalowej ocynkowanej. 
Kanały okrągłe typu  “ spiro “  łączy się z urządzeniem poprzez nasunięcie na króciec z uszczelką gumową. 
Kanały prostokątne łączy się kołnierzowo z króćcem centrali za pomocą śrub M8 z nakrętkami. 
Kanały można łączyć z centralą , stosując króćce elastyczne. 
Kanały nie mogą przekazywać obciążeń na kołnierze przyłączeniowe i muszą posiadać własne mocowanie. 
Zaleca się instalację tłumika akustycznego na kanale tłocznym (za centralą). 
Zaleca się też izolację termiczną kanałów , w celu minimalizacji strat ciepła. 
Ze względu na możliwość zamarznięcia nagrzewnicy wodnej, należy na kanale ssawnym zainstalować przepustnicę  
ze sprężynowym mechanizmem zamykającym. Ma to istotne znaczenie w przypadku zaniku napięcia zasilającego. 
 

6. Podłączenia hydrauliczne 
Króćce przyłącza wodnego nie mogą przenosić naprężeń pochodzących od instalacji wodnej. 
Zaleca się zastosowanie zaworów odcinających oraz połączeń śrubunkowych na zasilaniu i powrocie  nagrzewnicy wodnej, ułatwia 
to demontaż urządzenia bez potrzeby spuszczania wody z układu oraz wyłączenia pracy całego układu. 
Zaleca się montaż nagrzewnicy w układzie przeciwprądowym. 
Przepływ czynnika grzewczego i powietrza powinien odbywać się w przeciwnych kierunkach. 
Odwrotne połączenie jest dopuszczalne, ale spowoduje niewielki spadek wydajności grzewczej nagrzewnicy.                                                                          
Fabrycznie centrala ma przyłącze wodne z prawej strony .                          
Stronę zasilania  można zmienić na lewą poprzez wymontowanie  i obrócenie nagrzewnicy. 
Nagrzewnica wodna wyposażona jest w korek spustowy i odpowietrznik. Dodatkowo można na rurociągu podłączonym do górnego 
króćca zamontować odpowietrznik automatyczny a na rurociągu dolnym spust wody. 
 
UWAGA :  Podczas  podłączania  króćców do sieci, 
                  należy koniecznie używać klucza                                                                                                                             
                  kontrującego,  aby nie ukręcić przyłącza  
  
Maksymalne ciśnienie wody 10 bar (1MPa). 
Maksymalna temperatura wody 100°C. 
 
Sposób montażu dla zaworu  2- drożnego    Sposób montaży dla zaworu 3-drożnego 

            
 

7. Ochrona przeciwzamrożeniowa  
Zamarznięcie nagrzewnicy może spowodować rozerwanie wymiennika ciepła, co po rozmrożeniu skutkuje wyciekiem czynnika 
grzewczego . Zamarznięcie dotyczy w największym stopniu central pracujących  na powietrzu zewnętrznym . Nagrzewnica powinna 
być wyposażona w układ zabezpieczający przed  zamarzaniem.  
Układ ochronny powinien reagować na spadek temperatury powietrza za nagrzewnicą  oraz spadek temperatury wody 
wypływającej z nagrzewnicy . 
Niebezpieczny spadek temperatury nagrzewnicy powinien spowodować :  
– zwiększenie przepływu czynnik grzewczego 
– aktywację alarmu 
– wyłączenie wentylatora 
– zamknięcie przepustnicy świeżego powietrza (zaleca się stosowanie przepustnic ze sprężyną powrotną, co ma znaczenie  

w przypadku zaniku zasilania). 
W celu ochrony przed zamarzaniem można stosować czujniki przylgowe, zanurzeniowe, albo termostaty “ frosty “ połączone  
z automatyką. 
Nagrzewnica posiada dwa gniazda ¼ “ pod czujnik, przeciwzamrożeniowy, czujniki zamrożeniowe wkręca się w kolektor wody 
powrotnej, czujnik przylgowy przykręca się opaskami ślimakowymi do kolektora wody powrotnej. Alternatywne zabezpieczenie 
polega na zasilaniu central w okresie zimowym czynnikiem niezamarzającym np. mieszanką wodyi glikolu . 
Na czas dłuższych przestojów w eksploatacji zaleca się spuszczanie wody z układu . 
Funkcje ochrony przeciwzamrożeniowej ma zapewnić sterownik np. AQUA 24TF . 
 

 



8. Podłączanie zasilania 
Instalacja musi być wykonana przez specjalistyczną firmę lub elektryka z uprawnieniami. Urządzenie jest zasilane napięciem 
przemiennym 230 V ~ lub 400V3N~. Typ zasilania podano na tabliczce znamionowej. 
Urządzenie musi być zasilane przewodem o odpowiednim przekroju żył. Moc urządzenia podano na tabliczce znamionowej. 
W instalacji elektrycznej zasilającej centralę należy zastosować urządzenie odłączające z przerwami stykowymi na wszystkich 
biegunach zapewniające pełne odłączenie w warunkach przepięć kategorii III. 
Przewody zasilające i sterownicze wprowadza się do urządzenia poprzez dławnice gumowe, zlokalizowane  
na bocznych ściankach urządzenia . Niedopuszczalne jest wprowadzanie przewodów poprzez pokrywę urządzenia,  
ze względu na możliwość przecięcia izolacji przewodów. Ochrona przeciwporażeniowa uzyskana jest poprzez uziemienie. 
Do sterowania pracą central użytkownik może stosować własny osprzęt ( sterowniki, regulator prędkości  obrotowej, wyłącznik, 
siłowniki zaworów i przepustnic ) .Można też wykorzystać osprzęt oferowany przez Termex. 
 

9. Wentylator wyciągowy, centrala wyciągowa 
Centrala AQUA może współpracować z zewnętrznym wentylatorem wyciągowym lub centralą wyciągową. Wentylator lub centrala 
są zasilane równolegle z wentylatorem centrali . Zmiana wydajności odbywa się równocześnie w obu urządzeniach. 
Charakterystyka wentylatora wyciągowego powinna być podobna do parametrów centrali.   
Należy stosować wentylatory typu EC komutowane sygnałem 0-10V. 
Zakład Termex  produkuje też typoszereg central wyciągowych, współpracujących z centralami nawiewnymi. 
                      Centrala nawiewna                                    Centrala wyciągowa  
                             CN700AQUA-EC-C                       →                   CNW700-EC 
                             CN1250AQUA-EC-C                     →                   CNW1250-EC 
                             CN1850AQUA-EC-C                     →                   CNW1850-EC 
                             CN2500AQUA-EC-C                     →                   CNW2500-EC 
                             CN4500AQUA-EC-C                     →                   CNW4500-EC  
 

Centrala wyciągowa podłączona jest do kanałowej instalacji wywiewnej. 
Na kanale ssawnym centrali wyciągowej zaleca się zastosować tłumik. 
Wentylator lub centralę wyciągowa podłącza się do zacisków opisanych (WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY) 
 

10. Schematy elektryczne 
Schemat ideowy połączeń elektrycznych. 

 
 
Centrale w wersji sterowania „C” przeznaczone są do sterowania zewnętrznym sterownikiem. Użytkownik może zastosować 
własne sterowanie dobrane przez projektanta lub instalatora. Producent central oferuje sterownik naścienny AQUA24TF.  
 
Schemat dla central z silnikiem 1 fazowym 
 

 
 



Schemat dla central z silnikiem 3 fazowym 
 

 
 

11.   Czynności obsługowe , konserwacja  
Obudowę można przecierać wilgotną ściereczką po uprzednim odłączeniu urządzenia od zasilania. 
W czasie prowadzenia czynności obsługowych i konserwacyjnych należy bezwzględnie odłączyć centralkę od  źródła 
zasilania. 
Urządzenie odłączające powinno mieć przerwy stykowe na wszystkich biegunach, zapewniające pełne odłączenie  
w warunkach przepięć kategorii III. 
Wymiana filtra zalecana jest nie rzadkiej niż co 6 miesięcy. Należy stosować filtry kieszeniowe z obudową metalową. 
 

TYP CENTRALI TYP FILTRA WYMIARY FILTRA [mm] 

KLASA FILTRA 
EU5 

B H G 
CN700AQUA-EC-C CN700-EC 440 215 450 
CN1250AQUA-EC-C CN1250-EC 540 270 450 
CN1850AQUA-EC-C CN1850-EC 640 360 450 
CN2500AQUA-EC-C CN2500-EC 690 440 450 
CN4500AQUA-EC-C CN4500-EC 765 465 450 
PRODUCENT STANDARDOWO STOSUJE FILTRY KLASY F5 
 

 
 
Filtry dostępne są u producenta central. Zamawiając należy podać typ oraz klasę filtra. 
Można tez stosować filtry dowolnego producenta o analogicznych parametrach. 
W celu wymiany filtra należy przy pomocy płaskiego wkrętaka otworzyć pokrywę urządzenia. 
Wymiany filtra dokonuje się po odkręceniu 2 śrub mocujących, wysunięciu zużytego i wsunięciu nowego. 
NIEDOPUSZCZALNA JEST WYMIANA FILTRA PRZY PRACUJĄCYM WĘTYLATORZE. 
PRZED WYMIANĄ FILTRA NALEŻY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE I UPEWNIĆ SIĘ, 
ŻE WIRNIK WENTYLATORA SIĘ ZATRZYMAŁ. 
 
 
11.     Gwarancja 
Warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej. 
 
 
 
 
 



12.    Transport i przechowywanie  
Centrale dostarczane są do klienta, na palecie drewnianej, zabezpieczone folią pęcherzykową. 
Podczas transportu , rozładunku oraz przechowywania należy zachować szczególną ostrożność. 
Rozładunek oraz przemieszczanie może być dokonane przy użyciu wózka widłowego lub paletowego. 
Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki należy dokonać oględzin w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń. 
Urządzenie może być składowane w miejscu spełniającym następujące wymagania:   
- brak opadów i osadów atmosferycznych 
- temperatura powietrza 0°C ... 50°C  
- wilgotność względna powietrza do 90%  
- otoczenie wolne od gazów i pyłów agresywnych  
- ochrona przed możliwością uszkodzenia obudowy, klamek, króćców itp. 
 
Wszelkie uszkodzenia , które powstały w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku i przechowywania nie są objęte 
gwarancją i rękojmią. 
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