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Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili napravo za rekuperacijo toplote OXeN. 

Ta priročnik z navodili je last proizvajalca FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. Proizvajalec si pridržuje 
pravico, da kadar koli brez vnaprejšnjega obvestila spremeni in popravi vsebine tega priročnika in naprave, če s tem ni 
okrnjena njena osnovna funkcija. 

Ta priročnik je sestavni del naprave, uporabnik ga mora prejeti skupaj z napravo. Za pravilno uporabo naprave ta 
priročnik pozorno preberite in ga shranite za kasnejšo uporabo. 

1. Namen uporabe 

OXeN je naprava za rekuperacijo toplote, ki ne potrebuje kanalov za zrak. Dvostopenjska rekuperacija toplote z 
nasprotnim tokom zraka zagotavlja visok izkoristek. OXeN je namenjen uporabi v srednje velikih in velikih prostorih, ki 
zahtevajo mehansko prezračevanje. Na voljo sta dva tipa:  

X2-W-1.2-V – z dodatnim vodnim izmenjevalnikom za segrevanje svežega zraka, stenska izvedba 
X2-N-1.2-V – brez dodatnega izmenjevalnika, stenska izvedba 
X2-W-1.2-H – z dodatnim vodnim izmenjevalnikom za segrevanje svežega zraka, podstropna izvedba 
X2-N-1.2-H – brez dodatnega izmenjevalnika, podstropna izvedba 

OXeN je namenjen uporabi v zaprtem prostoru s sobno temperaturo zraka v območju +5ºC ÷ 35ºC in največjo 
onesnaženostjo zraka s trdimi delci do 0,3 g/m3. Za izdelavo so uporabljeni materiali: epp, aluminij, medenina, baker, 
pocinkano jeklo. Substance, ki lahko povzročijo korozijo/poškodbe navedenih materialov, v prostoru namestitve ne 
smejo biti prisotne. 
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2. Tehnični podatki 

 X2-W-1.2 X2-N-1.2 

Največji pretok zraka1 1200 m3/h 

Območje pretoka zraka2 15,0 m 

Regulacija pretoka zraka Brezkoračno, 150 – 1200 m3/h 

Zvočni tlak3 49 dB(A) 

Električno napajanje 230 VAC / 50 Hz 

Električni tok, največ 2,4 A 

Električna moč, največ 552 W 

Gabaritne mere (VxŠxG) 1370 x 1180 x 760 

Material ohišja EPP – ekspandiran polipropilen 

Barva Siva 

Masa naprave 67,5 65,0 

Masa naprave z vodo  68,3 - 

Montaža V zaprtem prostoru 

Trdih delcev v zraku, največ 0,3g/m3 

Sobna temperatura 5 – 35oC 

Lega naprave med delovanjem Pokončno in leže 

Stopnja zaščitenosti IP 42 

Tip filtra EU4 

Tip rekuperatorja toplote Dvostopenjska rekuperacija, nasprotni tok 

Učinkovitost rekuperatorja toplote4 74-94% 

Toplotna moč rekuperatorja toplote4 3,0-15,0 kW 

Tip izmenjevalnika toplote Vodni izmenjevalnik - 

Toplotna moč vgrajenega izmenjevalnika5 10,0 kW - 

Prirastek temperature zraka (∆T)5 25,0 oC - 

Priključki za vodo ½” - 

Tlak na strani vode, največ 1,6 MPa - 

Najvišja temperatura vode 95 oC - 

Regulacija Ločena plošča za upravljanje z zaslonom na dotik 

Zaščita proti zmrzovanju: rekuperator toplote Zmanjšanje pretoka zraka 

Zaščita proti zmrzovanju: vodni izmenjevalnik toplote 
Merjenje temperature vstopnega zraka in 

grelnega medija s senzorji temperature PT-
1000 

- 

2.1. Toplotna moč vodnega izmenjevalnika toplote 

TW1/Tw2 = 90/70oC TW1/Tw2 = 80/60oC TW1/Tw2 = 70/50oC TW1/Tw2 = 60/40oC TW1/Tw2 = 50/30oC 

Tp1 PT Qw ∆p Tp2 PT Qw ∆p Tp2 PT Qw ∆p Tp2 PT Qw ∆p Tp2 PT Qw ∆p Tp2

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

-5 13,3 587 12,1 28 11,6 507 9,6 24 9,8 429 7,3 19 8,0 350 5,3 15 6,2 270 3,5 10 

0 12,5 552 10,9 31 10,8 473 8,5 27 9,0 394 6,3 22 7,2 315 4,4 18 5,4 235 2,7 13 

5 11,7 518 9,7 34 10 438 7,4 30 8,2 359 5,3 25 6,4 280 3,6 21 4,6 199 2,0 16 
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10 10,9 483 8,5 37 9,2 404 6,4 33 7,4 324 4,4 28 5,6 244 2,8 24 3,7 161 1,4 19 

15 10,2 449 7,5 40 8,4 369 5,4 35 6,6 289 3,6 31 4,8 208 2,1 27 2,8 122 0,9 22 

20 9,4 414 6,5 43 7,6 334 4,5 38 5,8 253 2,9 34 3,9 171 1,5 30 1,3 56 0,2 23 
 
V – pretok zraka 
PT – toplotna moč 
Tp1 – temperatura vstopnega zraka 
Tp2 – temperatura izstopnega zraka 

Tw1 – temperatura vstopne vode 
Tw2 – temperatura izstopne vode 
Qw – pretok vode 
∆pw– padec tlaka na strani vode 

2.2. Kondenzirana voda 

Pri pogojih zraka: RV dovodnega zraka 90%, RV 
odvodnega zraka 50%, pretok zraka 1200m3/h. 

T1 – zunanja temperatura 
T2 – notranja temperatura 
 

 

2.3. Jakost zvočnega tlaka 

Jakost zvočnega tlaka izmerjena v sobi s srednjo 
zvočno odbojnostjo prostornine 500m3 na oddaljenosti 
5m od naprave. 

 

2.4. Lastnosti ventilatorja – točka delovanja 

Točka delovanja z vgrajenim filtrom EU4 in stenskim 
dovodno/odvodnim vložkom OxS. 
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2.5. Diagram grelne moči 

 

 
T1 – zunanja temperatura 
T2 – notranja temperatura 
Pr – moč rekuperacije toplote 
Pc – skupna toplotna moč 
Tw1 – temperatura vstopne vode 
Tw2 – temperatura izstopne vode 

1. Izberite zunanjo temperaturo 
2. Izberite notranjo temperaturo 
3. Najdite moč rekuperacije Pr (za X2-N-1.2 je to že 

skupna grelna moč) 
4. Najdite parametre grelnega medija 
5. Najdite skupno grelno moč Pc (za OXeN z vodnim 

izmenjevalnikom toplote X2–W–1.2) 
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2.6. Temperatura izstopnega zraka 

 

 
T1 – zunanja temperatura 
T2 – notranja temperatura 
T3 – temperatura izstopnega zraka za OXeN X2-N-1.2 
T4 – temperatura izstopnega zraka za OXeN X2-W-1.2 
Tw1 – temperatura vstopne vode 
Tw2 – temperatura izstopne vode 

1. Izberite zunanjo temperaturo 
2. Izberite notranjo temperaturo 
3. Poiščite temperaturo izstopnega zraka (ta je že končna temperatura za OXeN X2-N-1.2) 
4. Izberite parametre grelnega medija 
5. Poiščite temperaturo izstopnega zraka za OXeN X2 –W -1.2 
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3. Montaža 

 

Naprava je namenjena za montažo ob steno ali 
pod strop prostora. Prehodni stenski vložek OxC 
(str.10) potrebujemo za pravilno montažo. 
Uporaba dodatnih cevi ni priporočena.  

Pri montaži upoštevajte priporočene 
oddaljenosti. 

 

3.1 Montaža ob steno 

Izdelajte odprtino za prehodni zidni vložek 
in luknje za pritrdilne vijake.  

 Pri izdelavi preboja skozi steno upoštevajte 
veljavne gradbene predpise. 

 

 

Odstranite bočne stranice naprave OXeN in 
napravo pritrdite k steni. 

 Vijaki in zidni vložki niso priloženi. 

 

 

Med prezračevanjem in rekuperacijo toplote 
lahko pride do kondenziranja, kondenzat izteka 
skozi odtok v zbiralnem koritu na spodnji strani 
naprave. 
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3.2 Priključitev ogrevalne vode 

 
SRX3d 

  

Stopnja zaščitenosti IP42 

Električno napajanje 230VAC 

Povprečna temperatura, največ 120°C 

Najvišji tlak na strani vode 2,0 bar 

Tlak na strani vode (A-AB) 1,6 
(B-AB) 1,0 

Priključki ½” 

Čas odpiranja/zapiranja 24s 
 

Opozorila za OXeN X2-W-1.2-V. 

 Priključitev mora biti izdelana tako, da priključki 
mehansko niso obremenjeni. 

 Sistem mora biti izdelan tako, da je v primeru okvare 
napravo mogoče odstraniti. V ta namen priporočamo 
montažo zapornih ventilov v dovodni in povratni cevi tik 
ob napravi. 

 Napeljava grelne vode mora biti zaščitena z varnostnim 
ventilom proti nenadnemu povečanju tlaka (do 1,6 
MPa) 

 Pred prvo vključitvijo delovanja preverite priključitev 
tesnitev cevi za ogrevalno vodo  

 Med privijanjem cevi k izmenjevalniku priključke 
pridržite z dodatnim ključem v nasprotni smeri vrtenja. 

 

 

 
  

Ključ na strani cevi 

PRIVIJANJE 

Ključ na strani priključka 

NASPROTNA SMER 
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3.3 Namestitev bočne stranice 

 

Po potrebi iz bočne stranice izrežite odprtine za prehod 
cevi in/ali kablov 

 

Bočno stranico namestite na napravo. 

3.4 Montaža zidnega odvodno/dovodnega vložka OxS 

 

Zidno odvodno/dovodni vložek OxC 
odrežite na primerno dolžino glede 
na debelino stene. Največja 
debelina stene je 190 mm, pri 
večjih debelinah je treba uporabiti 
več kosov OxC. 

 



 

10 | www.flowair.com 

 

Prehodni kos OxC namestite (z 
zunanje strani) do naprave OXeN in 
spoj zatesnite z neekspanzijsko 
peno. 

 

Odstranite montažni okvir in bočno 
rešetko. 

 

Okvir privijte in spoj zatesnite z 
neekspanzijsko peno ali silikonom. 
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B 

 

OxS namestite na pritrjeni okvir. 

 Spoj med OxS in OxC je treba 
dobro zatesniti (risba B) 

 

 

Namestite rešetko. 
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3.5 Montaža podaljška OxE. 

 

OxE – podaljšek za OxS. Omogoča 
oddaljitev zajema zraka od izpuha zraka. 

 

 

Odstranite bočni kanal. 

 

 

OxS mora že biti nameščen na okviru. 
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Namestite podaljšek OxE expander. 
Dovoljeno je namestiti največ 4 kose 
podaljška OxE. 

 

Namestite bočni kanal in rešetko. 

 



 

14 | www.flowair.com 

3.6 Ležeča montaža pod strop 

 

Izdelajte odprtino skozi strop in izvrtajte luknje za 
pritrdilne vijake.  

 Pri izdelavi preboja skozi steno upoštevajte 
veljavne gradbene predpise. 

 

Napravo pritrdite z montažnimi nosilci. 
 Montažni nosilci (navojne palice) najmanj Ø8 
mm 
 Spoj med OXeN in OxS-H (OxC-H) zatesnite s 
silikonom 
 Na strehi namestite OxS-H (OxC-H) in tesnilo. 

 OxeN ne more nositi teže OxS-H (OxC-H)! 

 

 

Med prezračevanjem in rekuperacijo toplote 
nastaja kondenzat vode, črpalka za kondenzat ga 
avtomatično odvaja skozi iztok na zgornji strani 
naprave. 

 senzor 
 črpalka za kondenzat 
 priključna cev Ø9mm. 
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4. Regulacijski sistem  

 

Priključitev ene naprave. 

T-box mora biti nameščen na višini približno 1.5m od tal na mestu, kjer zrak lahko prosto kroži. Ne namestite ga ob virih 
toplote, ob lučeh, oknih in vratih. 

 
COLD – BREZ OGREVANJA – OXeN X2-N-1.2-V (brez dodatnega izmenjevalnika toplote) 
HOT – Z OGREVANJEM – OXeN X2-W-1.2-V (z dodatnim izmenjevalnikom toplote) 

 
Nastavitev naslova naprave. Vsaka naprava mora imeti lasten naslov, drugačen od drugih. 
Primer: 

 Vrednost mikro stikala 

 8 4 2 1 

N
as

lo
v 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

5 0 1 0 1 

10 1 0 1 0 
 

Priporočeni preseki žic *: 
- Električno napajanje: najmanj OMY 3x1,0 mm2 

- T-box –> OXeN: UTP 5e, povezava 1:1, največ 50 m. 

* Presek žic mora določiti projektant. 
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S krmilnikom T-box lahko upravljamo več OXeN enot. 

Povezava med njimi omogoča posredovanje krmilnega signala. Električno napajanje pa je treba zagotoviti vsaki enoti posebej. 

 V primeru zaporedne vezave več OXeN naprav mora imeti zadnja naprava v liniji sikalo SW2 v legi T120. 

Priporočeni kabli *: 

OXeN –> OXeN najmanj – LIYCY 3x0,5mm2, obrnjeni par A in B, dolžina največ 50 m. 

* Presek žic mora določiti projektant. 
 

Kontrolni zaslon Tbox med testnim pregledom ob vključitvi delovanja kaže naprave OXeN, ki jih najde v mreži. 

 
 Pred priključitvijo električnega napajanja preverite, ali so pravilno priključeni motor ventilatorja in krmilniki. Te priključke je treba 

izdelati skladno s pripadajočo dokumentacijo. 
 Pred priključitvijo električnega napajanja preverite, ali je omrežna napetost ustrezna lastnostim, navedenim na tablici na napravi. 
 Električna napeljava, ki napaja motor ventilatorja, mora biti dodatno zaščitena z varovalko proti morebitnemu kratkemu stiku v 

napeljavi.  
 Delovanje naprave brez priključenega vodnika ozemljitve je prepovedano. 

Najmanjši presek žic za električno napajanje je 1,5mm2, dokončna odločitev o preseku vodnikov je v pristojnosti projektanta 
električne inštalacije glede na dejansko stanje. Žice se morajo priključiti s sponko in izolacijo. 
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5. Delovanje 

 
 Na napravo je prepovedano odlagati predmete. 
 Prepovedana je vsaka predelava naprave. Vsaka predelava povzroči prenehanje veljavnosti garancije.  
 Če naprava ne deluje pravilno, njeno delovanje takoj izključite. 
 Za pravilno delovanje je obvezen periodični servisni pregled (vsakih 6 mesecev), pri katerem se izmenjevalnik 

rekuperatorja očisti. Filtri se menjajo po potrebi glede na zamazanost zraka.  
 Pred vsakim tehničnim posegom ali čiščenjem naprave slednji odklopite električno napajanje.  
 Ohišje se lahko očisti s čisto vodo in blago milnico. 
 Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, če ogrevalna voda v izmenjevalniku toplote zmrzne. Za zaščito izmenjevalnika 

proti zmrzovanju priporočamo uporabo glikola kot grelnega medija. 
 

 
 

5.1 Zamenjava filtrov  

  

Stanje filtrov je treba preveriti vsakega 
pol leta. 

5.2 Čiščenje izmenjevalnika rekuperatorja toplote 

  

Izmenjevalnik toplote rekuperatorja se očisti s stisnjenim 
zrakom v smeri vzporedno z lamelami.  

Pazite, da aluminijastih lamel ne poškodujete. 
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6. Servisiranje in garancijski pogoji 

Pokličite vašega zastopnika glede garancijskih pogojev in omejitev.  

V primeru kakršne koli nepravilnosti delovanja naprave pokličite servisni oddelek vašega zastopnika.  

Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za posledice uporabe naprave, ki je drugačna od predvidene uporabe za napravo, uporabe 
naprave s strani nepooblaščenih oseb, in za škodo in poškodbe, ki so posledica take uporabe!  
 
Izdelano na Poljskem  
Izdelano v EU  
 
Proizvajalec: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.  
Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21  
e-mail: info@flowair.pl  
www.flowair.com  
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Izjava o skladnosti ES (CE) 

 

FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. 
Pisarne: ul. Chwaszczyńska 151 E, 81-571 Gdynia 
Sedež podjetja: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia 
tel. (058) 669 82 20 
tel./fax: (058) 627 57 21 
e-mail: info@flowair.pl 
www.flowair.pl 

Proizvajalec FLOWAIR izjavlja, da so rekuperatorji toplote OXeN z regulatorjem T-box: 

tip: X2-W-1.2, X2-N-1.2, T-box 

izdelani skladno z zahtevami evropskih uredb: 

1. 2004/108/ES – Uredba o elektromagnetni ustreznosti (EMC), 
2. 2006/42/ES – Uredba o strojih, 
3. 2006/95/ES –  Uredba o nizkonapetostnih napravah (LVD), 
4. 2009/125/ES – Uredba o energijskih proizvodih 
 

in s tem uredbam harmoniziranimi standardi: 

PN-EN ISO 12100:2012  Splošna načela projektiranja – Ocena tveganja in zmanjšanje nevarnosti 

PN-EN 60204-1:2010 Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve 

PN-EN 61000-6-2:2008  Elektromagnetna ustreznost (EMC). Splošni standardi. Imunost v 
industrijskih okoljih 

PN-EN 60335-2-40:2004/A2:2009E Električne naprave za gospodinjstvo in podobne električne naprave - 
Varnost - Del 2-40: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, 
klimatske naprave in razvlaževalnike. 

Gdynia, 26.07.2013 

Grzegorz Perestaj 
Vodja proizvodnje 
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SIES d.o.o.
Ulica Lavžnik 19
5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Tel.:  +386 (0)59 375 150
Fax.: +386 (0)59 375 160
info@sies.si      www.sies.si


