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1. OSNOVNE INFORMACIJE 

 Priloženo navodilo vsebuje vse informacije, potrebne za varno namestitev, uporabo in vzdrževanje 

naprave. Pred uporabo pozorno preberite priložena navodila. 

 

 Pri vgradnji naprave upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za sorodne naprave. 

 

 Navodilo naj bo na voljo in dosegljivo uporabniku ali serviserju v času življenjske dobe naprave.  

 

 Montažo in vzdrževanje naprave lahko izvaja le ustrezno usposobljena oseba.  

 

 Po končani vgradnji preverite vse spoje in priključke. Naprave ne zaganjajte v kolikor niste popolno-

ma prepričani, da je naprava vgrajena in priključena v skladu z navodili.  

 

 Monter oziroma inštalater, ki je napravo vgradil je dolžan uporabniku obrazložit, kako uporabljat 

napravo in jo ustrezno vzdrževat v skladu z navodili. Uporabnik je dolžan navodila za montažo in 

uporabo  prebrat.  

 

 Navodila hranite na ustrezno mesto, saj nikoli ne veste, kdaj jih boste ponovno potrebovali. 

 

 Proizvajalec in distributer ne prevzemata odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepra-

vilnega delovanja, kot posledica neustrezne vgradnje in vzdrževanja. 

 

 Naprave naj ne uporabljajo osebe z omejenimi gibalnimi ali mentalnimi sposobnostmi, razen v pri-

meru ustreznega nadzora.  

 

 Deli naprave se lahko med delovanjem segrejejo, zato med delovanjem ne posegajte v napravo. 

 

 Vzdrževanje naj bo izvedeno redno v časovnih intervalih, kot jih predpisuje navodilo.  

 

 Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe navodil za montažo in uporabo brez predhodne na-

jave. 

 

 Neupoštevanje navodil za montažo in uporabo vodi do izgube pravic iz naslova garancije. 
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2. Varnostna opozorila 

Da se izognete morebitnim poškodbam naprave, oseb ali živali uporabljajte enoto le v skladu z navodili.  

Spodaj navedena obvestila preberite še posebej pozorno. 

ZNAK POMEN 

 
Zank označuje posege ali uporabo, ki so prepovedani 

 
Znak označuje aktivnosti, ki morajo biti izvedene. 

 
POZOR (vključuje OPOZORILA).  V primeru tega znaka bodite posebno pozorni. 

 Neustrezna uporaba lahko škoduje ljudem, živalim in okolju ter lahko vodi do resnih 

poškodb ali celo smrti. 
OPOZORILO 

Vgradnja 

 Bodite pozorni, da je naprava ustrezno in pravilno ozemljena in s tem preprečite 

morebitne električne udare.  

 Ventilatorski konvektor sme vgraditi le ustrezno usposobljena oseba. Nestrokovna 

vgradnja lahko vodi do puščanja, električnih udarov, poškodb ali celo požara. 

 Naprava naj bo nameščena oz. fiksirana na steno oziroma na konstrukcijo primerne 

nosilnosti. Naprava naj bo nameščena tako, da je ni mogoče prevrnit. 

 Električni priklop naj izvede strokovno usposobljena oseba. Električni priklop naj 

ustreza potrebam naprave (glej tehnične podatke). 

Obvezna  

ozemljitev 

Usposobljeno  

osebje 

Mesto vgradnje 

Električni priklop 

Opozorila med delovanjem 

 Med delovanjem ne posegajte v notranjost naprave. Otrokom onemogočite dostop 

do naprave. 

 V primeru napake delovanja ali nenavadnega vonja/zvoka, napravo nemudoma iz-

ključite iz električnega omrežja. 

 Pri namestitvi bodite pozorni, da ambientna temperatura ne pade pod 3°C. V kolikor 

napravo ne boste uporabljali dalj časa ali obstaja nevarnost, da ambientna tempera-

tura pade pod 3°C iz naprave izpustite vodo da preprečite zamrznitev. 

 V primeru čiščenja enote le to izključite iz električnega omrežja. Naprave ne čistite z 

abrazivnimi in vnetljivimi čistili. 

Prepovedi 

Izklop napajanja 

Mesto vgradnje 

Čiščenje 

Rokovanje in popravila 

 V primeru potrebnih popravil kontaktirajte pooblaščenega serviserja ali distributerja, 

ki vam je enoto dobavil. V primeru okvare enote ne poskušajte popravit sami. 

 Enoto preklopite na sistem s snemljivimi ventili, tako da je mogoče enoto vedno od-

maknit ali odstranit, brez praznjenja sistema ali rezanja cevi.   

Popravila 

Priklop  
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3. Lastnosti naprave

Tehnični podatki EM VK40 VK60 

Električni priključek (V~/Ph/Hz) 220-240/1/50

Moč ogrevanja * W 3950

Pretok medija * mᶾ/h 0,34

Tlačni upor * kPa 12,2

Moč ogrevanja ** W 2500

Pretok medija ** mᶾ/h 0,43

Tlačni upor ** kPa 13,1

Moč hlajenja *** W 1900

Pretok medija *** mᶾ/h 0,33

Tlačni upor *** kPa 13,3

Pretok zraka mᶾ/h 320

Hrup pri min. pretoku zraka dB 

Hrup pri max. pretoku zraka dB 

Priključna moč W 

Priklop vode (dovod/odvod) 

Odvod kondenzata mm 

Dimenzije (širina, globina, višina) mm 

Teža Kg 

27 

55 

20 

R 3/4˝ 

16 

895, 131, 614 

20 

220-240/1/50 

5750

0,49

26,2

3350

0,58

27,5

2500

0,43

27,7

460

28 

57 

23 

R 3/4˝ 

16 

1095, 131, 614 

25 

* Vstopna temperatura medija: 70°C, Temperaturna histereza: 10°C, Vstopna temperatura zraka: 20°C.

**  Vstopna temperatura medija: 50°C, Temperaturna histereza: 5°C, Vstopna temperatura zraka: 20°C.

***  Vstopna temperatura medija: 7°C, Temperaturna histereza: 5°C, Vstopna temperatura zraka: 27°C.
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3. Lastnosti naprave

3. 1 Dimenzije

Model VK40 VK60 

A 895 1095 

3.2 Princip delovanja 

Ventilatorski konvektorji se uporabljajo za samostojno ogrevanje ali hlajenje prostorov ter vam zagotav-

ljajo popolno udobje in enakomerno temperaturo skozi celo leto. Kot medij za ogrevanje oz. hlajenje, se 

pri konvektorjih uporablja voda, ki se dovaja iz toplotne črpalke ali drugega vira ogrevanja oziroma hlaje-

nja. 

Konvektor ima vgrajen ventilator, ki črpa zrak skozi rešetke na dnu konvektorja, ter ga potiska skozi izme-

njevalec (kjer se ta zrak ogreje ali ohladi) in nato skozi odprtino na vrhu v prostor.  

Dotok medija 

Odtok medija 

Dotok zraka 

Odtok zraka (ogrevanje / hlajenje) 
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4. Namestitev

4.1 Priprava za namestitev 

Da bo naprava vgrajena pravilno in da bo delovanje naprave ustrezno, dosledno sledite navodilom. Neu-

poštevanje navodil za uporabo lahko vodi do motenj v delovanju, kot tudi do izgube pravic iz naslova ga-

rancije.   

V primeru neupoštevanja navodil za uporabo, proizvajalec ali distributer ne prevzema odgovornosti, ki bi 

lahko nastala kot posledica neustrezne vgradnje ali delovanja.  

Električni priključek naj bo izveden v skladu z lokalnimi predpisi in zahtevami naprave (glej tehnične po-

datke).  

Naprava naj bo vgrajena tako, da je mogoče nemoteno servisiranje in vzdrževanje, brez gradbenih ali dru-

gih zahtevnih mehanskih posegov. 

4.2 Namestitev enote 

Naprave ne nameščajte na mesta,  kjer bi bila: 

 direktno izpostavljena sončnim žarkom,

 direktno izpostavljena visoki temperaturi (kotel, kamin, ipd…),

 direktno izpostavljena vodni pari ali možnosti stika z vodo,

 direktno izpostavljena hlapom, ki vsebujejo primesi olja,

 izpostavljena visokonapetostnim električnim vodom.

Pri namestitvi na steno bodite pozorni da je stena oz. konstrukcija ustrezne nosilnosti, da prenese težo 

konvektorja, ter da je nosilna stena popolnoma ravna. 

Pri namestitvi na steno se prav tako prepričajte, da na mestu nameščanja ne potekajo kakšni električni, 

plinski ali drugi pomembni vodi. 

Pri nameščanju naprave zagotovite minimalne razdalje do bližnjih predmetov oziroma preprek. 
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4. Namestitev

4.3 Postopek namestitve 

1) Dvignite pokrovček (A) in odvijte vijak (B). Stransko stranico (C) malenkost odmaknite, ter jo privzdigni-

te.

2) Z uporabo priloženega vzorca (vzorec je unikaten za vse velikosti konvektorjev, zato je potrebno upoštevat

razdalje označena na sredini vzorca), označite mesta za luknje na steni. Z uporabo ustreznega svedra zvrtaj-

te luknje in vanje vstavite vložke (A). Na označena mesta namestite priložene nosilce in jih privijte z

ustreznimi vijaki.
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4. Namestitev

3) V primeru, da bo enota postavljena na nogice, je potrebno le te namestit na napravo, predno jo fiksira-

te na steno (kasnejša montaža ni mogoča). Montažo nogic izvedete tako, da enoto položite na tla, ter z

priloženimi vijaki nogice privijete na ustrezno mesto (A,B, C, D).
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4. Namestitev

1) Ventilatorski konvektor je na ogrevalni oziroma hladilni sistem najlažje priključit s pomočjo fleksibil-

nih cevi. V primeru uporabe konvektorja za hlajenje je potrebno cevi dobro izolirat.

Pri priklopu konvektorja na hidravlični sistem, bodite pozorni na tlačno upornost, ki naj bo čim manjša. 

Pred priklopom sistem ustrezno sperite, saj lahko tujki v sistemu povzročijo zamašitev toplotnega izme-

njevalca konvektorja.  

Nosilec 

4.4 Hidravlična priključitev 

4) Nosilcev konvektorja ne privijte popolnoma, saj je potrebno natančno pozicijo prilagodit, tako da je levi

nosilec nameščen malenkost nižje kot desni za potrebe odtekanja morebitnega kondenzata. Po ustrezni

namestitvi lahko vijake privijete do konca.

Enoto pazljivo namestite na nosilce in preverite, da se nosilci popolnoma prilegajo enoti, ter da je enota 

stabilno fiksirana. 

Povratni vod iz 4-potnega ventila 

Dovod v 4-potni ventil 
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4. Namestitev

1) Pravilen hidravličen priklop glede na pozicijo dovodne in povratne cevi.

Povratni vod 

Dovod 

Dovod 

Povratni vod 

2) Pri uporabi konvektorja za hlajenje je potrebno na zbirno

posodo kondenzata (B) priključit odtočno cev (C), katera naj bo

premera vsaj 16mm.

Kadar odvod kondenzata priključite direktno na odtočno cev je 

priporočljivo izvesti oz. vgradit sifon, za preprečevanje širjenja 

neprijetnih vonjav. Sifon je potrebno namestit nižje od zbirne 

posode kondenzata. 

V kolikor je odvod kondenzata speljan v zbirno posodo je po-

trebno zagotovit dovolj velik padec. Zbirna posoda prav tako ne 

sme bit hermetično zaprta zaradi preprečevanje povratnega 

tlačnega udara. 

3) Odzračevanje konvektorja se izvede enostavno zs sprosti-

tvijo čepa nad zgornjim priključkom na toplotnem izmenjeval-

cu. Odzračevanje je mogoče le, če je 4-potni ventil odprt.

Napravo odzračite tako, da počasi odvijete čep (A) ter poča-

kate tako dolgo, da iz priključka preneha izhaja zrak. V trenut-

ku ko začne iz priključka iztekat voda, čep privijte nazaj na 

mesto. Med delovanjem je priporočljivo postopek ponoviti 

nekajkrat, saj lahko le tako kvalitetno odzračite nakopičen 

zrak.  
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5. Uporaba

5.1 Upravljalni vmesnik 

5.2 Upravljalne tipke 

Prezračevanje 

Časovni programi 

Čas oz. vrednost parametra 

Hitrost ventilatorja Izmerjena ali željena temperatura 

Nastavitev temperature 

Naklon izpustnih lopatic 

Napaka 

Zaklep tipkovnice 

Avto Hlajenje Razvlaževanje 

Ogrevanje 

Vklop / Izklop naprave, povratek iz nastavitev ali preklic nastavitev. 

Nastavitev izpusta zraka, nastavitev časa ali časovnih programov. 

Nastavitev hitrosti ventilatorja. 

Povečanje vrednosti ali pomik med vrednostmi. 

Zmanjšanje vrednosti ali pomik med vrednostmi. 

Nastavitev načina delovanja. 



Veljavno od 4:2016      13 Pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave 

5. Uporaba

5.3 Vklop / Izklop naprave 

5.4 Preklop med načini delovanja 

AVTO 

Pridržite tipko za 1s. 

HLAJENJE RAZVLAŽEVANJE 

Za spremembo načina delovanja pritisnite tipko ˝M˝. Izbirate lahko med petimi načini: avto, ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje 

in prezračevanje.  Načini delovanja si z prikazom ustreznega simbola, sledijo po sledečem vrstnem redu:   

Pri spremembi načina naj-

prej 5s utripa žaljena tem-

peratura, nato se na ekranu 

prikaže izmerjena tempera-

tura. 

V kolikor imamo izbran način 

razvlaževanja ali prezračeva-

nja se na ekranu vedno prika-

zuje izmerjena temperatura v 

prostoru. 

VENTILACIJA OGREVANJE 

Pritisnite Pritisnite Pritisnite Pritisnite 

Način razvlaževanje deluje le v primeru, da je omogočen dotok hladne vode (hlajenje). 
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5. Uporaba

5.5 Nastavitev temperature 

5.6 Nastavitev hitrosti ventilatorja 

Za ogled željene temperature najprej pritisnite tipko          ali V kolikor želite spremeniti vrednost še enkrat pritisnite tipko 

za povečanje ali zmanjšanje. V kolikor po spremembi vrednosti 5s ne pritisnite nobene tipke se spremenjena vrednost shrani. 

Pritisnite    ali Pritisnite    ali Sprememba sprejeta 

Na začetnem pogledu pritisnite tipko   za spremembo hitrosti ventilatorja. Nastavitve si sledijo po vrsti: nizka, srednja višja 

hitrost.  

Pritisnite Pritisnite Pritisnite 

5.7 Nastavitev časa za načina mirovanja oz. izklop konvektorja 

Na začetnem pogledu pri-

držite za 2s     za dostop 

do nastavitve časa izklopa. 

Pritisnite    ali    za 

nastavitev čez koliko časa 

se naprava izključi. 

V kolikor med nastavljanjem časa mirovanja za 5s ne pritisnete nobene tipke, se bo izbrana vrednost avtomatsko shranila, 
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5. Uporaba

5.8 Pregled temperature izmenjevalca 

V kolikor na začetnem pogledu hkrati pritisnete tipki in  lahko pogledate temperaturo izmenjevalca. 

Hkrati pritisnite  in 

V kolikor 3s ne pritisnete 

nobene tipke se bo ekran 

vrnil na začetni pogled. 

5.9 Zaklep tipkovnice in aktivacija avtomatskega naklona zračne lopute 

Za zaklep/odklep tipkovnice 5s 

pridržite tipko  

Za vklop avtomatskega prilagajanja 

naklona zračne lopute pritisnite tipko 

5.10 Pregled napak 

Za pregled napak pritisnite 

ali 

Za vrnitev na osnovni po-

gled pritisnite 

Za ponovni dostop do pre-

gleda napak pritisnite 
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6. Čiščenje in vzdrževanje

6.1 Čiščenje filtrov in naprave 

 Za stabilno in varno delovanje naprave priporočamo čiščenje naprave vsaj vsakih 6 mesecev (odvisno od 

prahu in umazanije v prostoru).  

Čiščenje filtrov lahko izvedete na sledeč način:  

1. Na spodnji strani naprave otipajte zatič filtrov, ki ga ralo pritisnite, da sprostite zaponko in povlecite

navzdol (slika 1).

2. Ko ste filter sprostili iz ležišča ga povlecite k sebi (slika 2).

3. Filter sperite s toplo tekočo vodo in posušite (slika 3).

4. Po obratnem vrstnem redu (od leve proti desni) filtre ponovno vstavite nazaj na prvotno mesto. Pri

tem bodite pozorni, da zaponka ponovno pravilni zaskoči (slika 4 in 5).

5. Čelno ploščo konvektorja obrišite z mehko vlažno krpo. Uporabite lahko tudi blago čistilo za čiščenje

stekla. Za čiščenje čelne strani ne uporabljajte grobih krp ali abrazivnih čistil (slika 6).

1 2 3 

4 5 6 

Med čiščenjem in vzdrževanjem napravo izključite iz električnega omrežja. 
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6. Čiščenje in vzdrževanje

6.2 Možne motnje v delovanju in rešitve 

Koda Napaka Vzrok Možna rešitev 

P4 Tipalo temperature prostora Tipalo v okvari ali  ni priključeno Preverite oz. zamenjajte tipalo 

P5 Tipalo izmenjevalca Tipalo v okvari ali ni priključeno Preverite oz. zamenjajte tipalo 

E0 Povratni signal motorja Priključni vodnik ni vstavljen ali 

okvara motorja 

Preverite vodnik ali zamenjajte 

motor 

E8 Komunikacija Napaka v komunikaciji Preverite vodnik med matično 

ploščo in up. vmesnikom. 

7. Vezalna shema

AT: Ambientna temperatura
CT: Temperatura izmenjevalca
EV: 4-potni ventil 
FI: EMI Filter
FM: Motor ventilatorja
SM: Motor zračne lopute
Power supply: Napajanje
LED center: Upravljalnik
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SERVIS: 
Seltron d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor 
Slovenija 
Tel.:  (02) 671 96 68 
Tehnicna.podpora@seltron.si 

Veljavno od 4:2016   

Tel: +386 (0)2 671 96 00 

Fax: +386 (0)2 671 96 66 

E-mail: info@seltron.si

SELTRON d.o.o. 

Tržaška cesta 85 A 

2000 Maribor  

GARANCIJSKI LIST 

DISTRIBUTER: 
SELTRON d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor 
SLOVENIJA 

Tovarniška številka izdelka: Garancijski rok:  24 mesecev 

Žig in podpis prodajalca: Datum izročitve: 

Žig in podpis podjetja, ki izvede montažo: Datum montaže: 

Garancijski pogoji: 

1. Jamčimo za lastnosti  in brezhibno delovanje  v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

2. Zagotovili bomo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v trajanju življenjske dobe proizvoda ali naj-

manj 3 leta.

3. Garancija velja 24 mesecev od dneva izročitve proizvoda, kar dokažete z dokumentom o nakupu ali izpolnjenim in potr-

jenim garancijskim listom.

4. Stroške prevoza proizvoda, v času garancijske dobe, pri dostavi na in s servisnega popravila ne priznavamo.

5. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 30 dni, od dneva predložitve zahtevka za popravilo na pooblaščenem servisu (Seltron 
servis, Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor), bomo na vašo željo zamenjali z brezhibnim izdelkom ali vrnili kupnino.

6. Za refleksno škodo, in sicer tako za dejansko škodo na premoženju ali izgubljen dobiček, ki bi lahko nastala zaradi upora-

be ali napake na proizvodu, ne odgovarjamo. Prav tako ne priznavamo stroškov montaže in demontaže ter morebitnih 
drugih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi nas bremenili zaradi eventual-

nih reklamacij.

7. Garancija ne velja če je ugotovljeno, da  izdelek ni bil vgrajen v skladu z navodili ali je  predhodno popravilo opravila ne-

pooblaščena oseba oziroma, če je bil proizvod poškodovan zaradi nepravilnega ravnanja ali višje sile.

8. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

9. V primeru zamenjave originalnega dela z rezervnim se osnovni garancijski rok ne podaljšuje.

10. Ta garancijska izjava velja na ozemlju Republike Slovenije.

IZDELEK:  Ventilatorski konvektor VK 
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ZAHVALA 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje ob nakupu izdelka podjetja SELTRON. 

S kakovostjo izdelkov, informacij in storitev bomo tudi v prihodnje poskušali še poglobiti in utrditi vaše 

zaupanje. 

Če želite izkoristiti vse možnosti naprave, pazljivo preberite navodila. Celotna navodila shranite na primer-

no mesto, saj nikoli ne veste, kdaj jih boste spet potrebovali. Ko naprave ne boste več uporabljali in vam bo 

v napoto, poskrbite, da ne bo v breme okolju. 

SELTRON d.o.o. 

Tržaška cesta 85 A 

2000 Maribor  

Slovenija 

tel: +386 (0) 2 671 96 00 

fax: +386 (0) 2 671 96 66 

http://www.seltron.si 

email: info@seltron.si 




