
SMARTSTREAM ППР 02-25 
КЛАСІК

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
РЕКУПЕРАТОРА



SMARTSTREAM CLASSIC

ЗМІСТ

▸ Технічні характеристики 

▸ Комплектація 

▸ Монтаж рекуператора 

▸ Лайфхаки з експлуатації 

▸ Гарантійні зобов’язання



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
▸ Продуктивність: 25 м.куб./год 

▸ Площа обсуговування до 27 м.кв. 

▸ Довжина вентиляційного каналу: 60 
см. 

▸ Споживча потужність 2,5 Вт/год. 

▸ Мінімальна товщина стіни 28 см. 

▸ Діаметр монтажного отвору 162мм. 

▸ Умови експлуатації -25…+35С, 
відносна вологість  до 80% 

▸ Напруга живлення : 110-250 В, 50Гц



КОМПЛЕКТАЦІЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

▸ Вентиляційний канал довжиною 60см. - 1 шт 

▸ Зовнішня алюмінієва решітка - 1 шт 

▸ Алюмінієвий акумулятор тепла - 1 шт 

▸ Ущільнююча стрічка для вентиляційного каналу - 2 м.п. 

▸ Внутрішній модуль - 1 шт. 

▸ Перехідник для підключення до електромережі - 1шт. 

▸ Транспортувальна коробка - 1 шт. 

▸ Інструкція, гарантійний талон - 1шт. 



МОНТАЖ 

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМОНТУВАТИ РЕКУПЕРАТОР

▸ Відступ від стелі 5 - 30 см.( центр отвору 10-40 см) 

▸ Зробити отвір діаметром 162мм, зберігаючи нахил у бік 
вулиці 1,5-3 градуси. 

▸ Вкоротіть канал відповідно до фактичної товщини стіни 

▸ Обмотайте стрічкою канал у 4-х місцях: перший паз, 
останній паз, симметрично посередині 2 оберти. 

▸ Вставте канал у отвір. Зовнішня решітка має бути в один 
рівень з фасадом. Стрічка розшириться самостійно. 

▸ Вставте теплоакумулятор на глибину 10-20 см. зі 
сторони кімнати. 

▸ Підключить живлення до внутрішнього модуля, 
використовуючи кабель 2*0,75. 

▸ Вставте внутрішній модуль у канал, переведіть повзунок 
у крайнє положення.



ЛАЙФХАКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

▸ Серія Класік обслуговує кімнати площею від 15 до 150 м. кв.  

▸ Переведіть повзунок діафрагми у крайнє положення, це запустить роботу 
вентиляторів 

▸ Для захисту від поривів вітру посуньте повзунок діафрагми у середнє положення, 
або до моменту, поки не відчуєте, що з рекуператора не продуває повітря. 

▸ Якщо ви помітили краплини конденсату на передній панелі, не падайте у відчай, 
причиною того явища є перепад  атмосферного тиску, який змінює роботу 
центрального витяжного каналу. Переведіть повзунок діафрагми у положення 
«прикрити» ( 40-50% ), і побачите моментальний ефект. 

▸ Підключіть рекуператор через вимикач, це дасть Вам додаткову функцію природньої 
вентиляції при зупинці роботи вентиляторів, залишиться відкритий отвір. 

▸ Положенням повзунка можна зменшувати продуктивність рекуператора (положення 
10 - 40% ) актуально для кімнат 10-18 м.кв. 

▸ Мити теплоакумулятор можна просто під душем, або використовуючи компресор. 
Проводьте цю процедуру 2-3 рази на рік.



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ГАРНТІЯ НА ВИРІБ

▸ Стандартний гарантійний термін складає 1 рік з моменту покупки. 

▸ Додатковий гарантійний рік надається при реєстрації серійного номеру приладу на офіційному 
сайті виробника не пізніше ніж за 30 днів після покупки. 

▸ Безкоштовний гарантійний ремонт відбувається за умов, що вихід з ладу спричинив брак 
елементу.  

▸ У випадку, якщо під час діагностики буде підтверджено, що внутрішній модуль експлуатувався у 
несприятливих умовах, був запущений в експлуатацію під час проведення ремонтних робіт, через 
перепад напруги, фізичне втручання у цілісність конструкції, « тут все просто, я сам 
поремонтую….», та інші фактори, котрі не пов’язані з бракованими елементами на платі 
керування, або вентиляторами, ремонт буде оплачуваний. 

▸ Ми цінуємо Ваш час та нерви, тому максимально спростили «бюрократію» гарантійного 
обслуговування. Все що від Вас потрібно, це доставити нам внутрішній модуль + гарантійний талон. 

▸ Якщо у гарантійному талоні не стоїть дата продажу, то початком гарантії буде прийнята дата  
+7 днів від дати пакування/відправки, вказаної у гарантнійному талоні виробником.



М.ЛЬВІВ ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА 359 

067 650 70 72 

SALES@SMARTSTREAM-UA.COM 

SMARTSTREAM-UA.COM 

МИ У ФЕЙСБУК 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RECUPERATORSMARTSTREAM/ 

МИ У ІНСТАГРАМ 
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/SMARTSTREAM_UA

Зв’яжіться з нами

mailto:sales@smartstream-ua.com
http://smartstream-ua.com
https://www.facebook.com/recuperatorsmartstream/
https://www.instagram.com/smartstream_ua

