


Dôležitá informácia

Tento dokument je určený pre všetkých, ktorí sa podieľajú na inštalácii alebo použití 
odsávača pár Swegon CASA. Pred použitím odsávača pár si prečítajte tento návod na použitie. 
Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie. 

Odsávač pár nie je určený na to, aby ho používali deti (mladšie ako 8 rokov) alebo osoby, 
ktorých zmyslové, telesné alebo duševné schopnosti alebo nedostatok znalostí a skúseností 
obmedzujú bezpečné používanie odsávača pár. Také osoby môžu používať odsávač pár pod 
dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo podľa pokynov.

Všeobecné vetranie v kuchyni
Všeobecné vetranie v kuchyni nesmie byť 
vedené cez odsávač pár ak nie je potrubie 
odsávača pár pripojené k oddelenému 
vedeniu ventilačného zariadenia. Oddelený 
kanál na odvod vzduchu vo vetracej jednotke 
prechádza okolo výmenníka tepla. Použitie 
tohto potrubia bude mať vplyv na ročnú 
účinnosť vetracej jednotky.

Uvedenie do prevádzky
Inštaláciu, nastavenie a uvedenie do 
prevádzky je potrebné vykonať v v súlade s 
miestnymi smernicami. Pri nastavovaní 
prúdenia vzduchu odsávača pár je potrebné 
vziať do úvahy celé vetranie domu. Odsávač 
pár musí byť napojený iba na komín, ktorý 
vyhovuje predpisom. Vo výškových blokoch je 
vždy potrebné povolenie realitnej 
spoločnosti.

Bezpečnostná previerka
Relatívna vzdialenosť medzi odsávačom 
pár a úrovňou varnej dosky by mala byť 
najmenej: 400 mm (odporúčané 500 
mm, elektrický sporák) 650 mm 
(plynový varný panel). Postupujte 
podľa oddelených pokynov od 
miestnych úradov alebo od výrobcu 
sporáka. Pred inštaláciou sa vždy 
poraďte s miestnym požiarnym 
poradcom, ak je relatívny priestor 
medzi odsávačom pár a varnou doskou 
menší ako 500 mm.

Náhradný vzduch
Zaistite, aby bol do miestnosti 
nasávaný dostatok náhradného 
vzduchu. To platí najmä vtedy, ak sa 
používa krb a digestor.

Servisné opatrenia
Servisné opatrenia, ktoré môže užívateľ 
vykonať, sa obmedzujú na čistenie 
povrchov spotrebiča a tukového filtra.

Nikdy neflambujte pod odsávačom pár!

Vyhlásenie o zhode ES 

https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/docH
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POZNÁMKA! Pôvodný jazyk príručky je fínščina.

Swegon si vyhradzuje právo na zmeny špecifikácií 
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1. Všeobecné
Odsávač pár má ústrednú úlohu v systéme domáceho 
vetrania. Je dôležité, aby odsávač pár účinne a potichu 
odstraňoval pachy z varenia. Vďaka elegantnému a 
výraznému dizajnu sa všetky odsávače pár Swegon CASA 
hodia ako súčasť modernej kuchyne. Osobná pozornosť 
bola počas fázy návrhu venovaná užívateľskému komfortu 
a digestore majú hladké, ľahko čistiteľné povrchy. Kovové 
tukové filtre sa tiež ľahko čistia. Osvetlenie odsávača pár 
pozostáva z bezúdržbových LED žiaroviek (4000 K).

2. Riadiaca technológia

Smart
Odsávače pár Swegon CASA je možné použiť na ovládanie 
vetracej jednotky vybavenú technológiou Smart control, 
alebo strešným ventilátorom s elektrickým pohonom.
Obe varianty dokáže odsávač pár Swegon CASA ovládať.

3. Inštalácia
Všetky odsávače pár sú vybavené externým zdrojom 
energie, ktorý slúži aj ako hlavný vypínač. Zásuvka určená 
na pripojenie odsávača pár musí byť nainštalovaná tak, 
aby bola ľahko dostupná. Ak je digestor Jazz 
nainštalovaný priamo pod ventilačnou jednotkou CASA 
Smart, je potrebná dvojitá zásuvka. Pripojte odsávač pár 
modulárnym káblom k vetracej jednotke s technológiou 
Smart control. Ak vediete modulárny kábel v rámci 
stavebného prvku (napr. v stene), kábel musí byť vedený 
v Ø20  mm potrubí, pričom je potrebné vziať do úvahy 
každú následnú výmenu kábla. Pozrite si podrobné 
pokyny v samostatnom návode na inštaláciu, ktorý je 
súčasťou odsávača pár. 
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4. Uvedenie do prevádzky

Kuchyňa musí mať oddelené všeobecné vetranie. 
Všeobecné vetranie v kuchyni nesmie byť 
vedené cez klapku odsávača pár, ak je potrubie 
odsávača pár pripojené k oddelenému vedeniu 
ventilačného zariadenia.

Základné nastavenie prietoku vzduchu sa vykoná 
(klapka je zatvorená) otvorením existujúceho 
otvoru v klapke. Pri dodaní sú všetky otvory pre 
základné prúdenie vzduchu utesnené. Základnú 
ventiláciu v regulačnej krivke nájdete v časti 
„Technické údaje“.

Prietok vzduchu sa získa meraním tlakového 
rozdielu cez regulačnú klapku vo vnútri odsávača 
pár a potom odčítaním prietoku vzduchu, ktorý 
zodpovedá riadiacej polohe. Zmerajte tlak v 
otvore vedľa ramena tlmiča riadenia, ako je 
znázornené na obrázku vpravo. V taške na 
príslušenstvo odsávača pár je gumená 
priechodka s otvorom na čítanie prúdu vzduchu. 

   Nameraný tlakový rozdiel 

   Nameraný tlakový rozdiel 

Meranie prietoku vzduchu pre posilnenú 
ventiláciu sa vykonáva aj cez otvor v klapke. Po 
meraní je možné otvor vypchať dodatočnými 
zátkami, ktoré sú súčasťou dodávky. 

Bilancia vetrania
Pri použití odsávača pár je dôležité, aby bolo 
vetranie domu vyvážené, pretože 
prebytočný odsávaný vzduch, ktorý 
prechádza cez odsávač pár, spôsobuje v 
domácnosti podtlak. K vyváženiu dôjde 
automaticky, keď je odsávač pár pripojený k 
inteligentnej vetracej jednotke. Táto funkcia 
sa používa a je tiež ovládaná pomocou 
vetracej jednotky SMART.

Prevádzka s elektrickým strešným 
ventilátorom
Odsávače pár Swegon CASA je možné použiť 
na ovládanie elektrického strešného 
ventilátora vybaveného ventilátorom EC.

Pripojte ovládací kábel strešného ventilátora 
EC k odsávaču pár pomocou dodaného 
konektora (pozri schému elektrického 
zapojenia, položka 8).

Predvolené výrobné nastavenie je, aby 
odsávač pár ovládal strešný ventilátor ako 
funkciu zosilnenia s tromi rýchlosťami, 
okrem polohy VYPNUTÉ. Použitie polohy 
VYPNUTÉ je naprogramované z odsávača 
pár. Keď je použitá funkcia VYPNUTIE, všetky 
svetelné indikátory rýchlosti zhasnú a 
strešný ventilátor sa po štvrtom stlačení 
tlačidla rýchlosti ventilátora prepne do 
polohy VYPNUTÉ.

Uvedenie do prevádzky VYPNUTÉ

• Dlho stlačte prepínač rýchlosti ventilátora 
a ovládacie prvky tlmičov         
stredná svetelná signalizácia rýchlosti 
indikuje, že je aktivovaný režim ovládania.
• Poloha OFF je indikovaná blikajúcou 
diódou LED. Zmeňte výber pomocou voliča 
rýchlosti ventilátora a tlačidiel ovládania 
tlmičov:
   - rýchlosť ventilátora VYPNUTO bliká   
     vpravo
   - rýchlosť ventilátora ZAPNUTO Ľavá 
     kontrolka bliká
• Potvrďte výber dlhým stlačením tlačidla 
osvetlenia odsávača pár. 
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Nastavenie rýchlosti strešného ventilátora:

Pre elektrický strešný ventilátor nastavte tri 
rýchlosti, aby sa dosiahli požadované objemy 
vzduchu. Výrobné nastavenia riadiacich napätí sú 
Away = 2 V, Home = 5 V, Boost = 8 V.

• Súčasne stlačte a približne päť sekúnd podržte 
volič rýchlosti a osvetlenie …...........
• Režim, ktorý sa má nastaviť, sa volí tlačidlom 
voľby rýchlosti ventilátora …............. Indikácia 
rýchlosti ventilátora ukazuje, ktorý režim sa 
práve nastavuje. POZNÁMKA! Otáčky ventilátora 
pre prevádzkové režimy je možné nastaviť iba v 
poradí od najnižších po najvyššie, napríklad 
rýchlosť režimu preč nemôže byť vyššia ako 
rýchlosť domáceho režimu.
• Zvýšte ovládacie napätie pomocou tlačidla 
osvetlenia …...... a znížte ho pomocou 
ovládacieho tlačidla tlmiča …..... Zvolené riadiace 
napätie je indikované podľa nasledujúceho:

   Nesvieti

   Krátky záblesk

   Dlhý blesk

   Lit
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• Potvrďte implementované nastavenia 
stlačením tlačidla osvetlenia …....... na približne 
päť sekúnd. Ak desať minút nepotvrdíte a 
nedotknete sa žiadneho z tlačidiel odsávača, 
sporák sa vráti do normálneho režimu a 
nastavenia sa neuložia. 
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5. Použitie

Odsávače pár Swegon CASA sú vybavené 
dotykovým panelom (okrem Tango), odkiaľ 
môžete ovládať funkcie odsávača pár a 
vetracej jednotky. Keď sa digestor nepoužíva, 
signálne svetlá na paneli sa automaticky 
stlmia. Odsávač pár Tango ponúka rovnaké 
funkcie ovládania a indikácie, ale ovláda sa 
pomocou tlačidiel umiestnených na boku 
digestora.

1. Voľba otáčok ventilátora.  Na vetraní 
systému pripojenom k vetracej jednotke 
Swegon CASA je možné zvoliť prevádzkové 
režimy Preč (Away), Doma (Home) alebo 
Zvíšenie (Boost). Doba prevádzky pri 
zvýšených otáčkach je prednastavená na 60 
minút, po uplynutí tejto doby sa ventilačná 
jednotka vráti na domácu rýchlosť.
2. Indikácia rýchlosti ventilátora.
Signálna kontrolka udáva rýchlosť ventilátorov 
pracujúcich vo ventilačnej jednotke. Zľava 
doprava žiarovky označujú rýchlosti ventilátora 
Preč, Domov a Zvýšte rýchlosť.
3. Ovládanie klapky odsávača pár.
Nepretržitú dobu prevádzky klapky odsávača 
pár je možné zvoliť v troch nastaveniach: 30, 
60 alebo 120 minút. Každé stlačenie tlačidla 
zvýši čas otvorenia klapky o jeden krok a štvrté 
stlačenie tlačidla klapku zatvorí. Dlhým 
stlačením ovládacieho tlačidla nechajte klapku 
otvorenú 10 hodín (na chladenie v lete by sa 
táto funkcia nemala používať počas 
vykurovacej sezóny).
4. Indikácia času otvorenej klapky.
Počet signálnych svetiel indikuje nepretržitú 
dobu otvorenia zvolenú pre klapku. Ak nesvieti 
žiadna kontrolka, klapka je zatvorená.
1 žiarovka = 30 minút
2 žiarovky = 60 minút
3 žiarovky = 120 minút
žiarovka 1 + žiarovka 3 = 10 h
5. Ovládanie osvetlenia odsávača pár.
Osvetlenie odsávača sa zapína a vypína 
tlačidlom. Predvolená výrobná hodnota 
svetelného výkonu je 75 %.

Svetelný výkon je možné regulovať dlhým 
stlačením tlačidla, jas sa potom zmení. 
Opätovným stlačením tlačidla sa jas zmení v 
opačnom smere. Keď je jas na správnej úrovni, 
chvíľu počkajte bez stlačenia tlačidla, kým 
kontrolka nezačne blikať a neuvedie, že 
nastavenie bolo uložené.

Funkcie na vetracej jednotke SMART
Funkcie vetracej jednotky, ktoré sú ovládané 
odsávačom pár, sú označené nasledovne:

• Kontrolka režimu preč alebo zosilnenia 
mierne svieti:  Inteligentná funkcia riadi 
ventiláciu na vyššie alebo nižšie hodnoty. Ak 
chcete pokračovať v normálnej prevádzke, 
môžete inteligentné funkcie prepísať tlačidlom 
voľby rýchlosti ventilátora.
• Všetky kontrolky blikajú:  v zariadení je 
vážna porucha, obráťte sa na autorizovanú 
servisnú spoločnosť.
• Blikajúce kontrolky rýchlosti ventilátora: 
jednotka indikuje požiadavku na servis. Keď 
bola vykonaná služba, je to potvrdené 
stlačením tlačidla voliča rýchlosti ventilátora 
na 5 sekúnd.
• Bliká kontrolka režimu preč:  jednotka sa 
vypne. Jednotku je možné spustiť stlačením 
tlačidla voliča rýchlosti ventilátora.

6. Servis a údržba

Dbajte na pravidelné čistenie odsávača pár a 
tukového filtra. V opačnom prípade sa 
kapacita na zachytávanie pachov z varenia 
výrazne zníži a zozbieraný tuk môže 
predstavovať riziko požiaru.

Povrchy
Povrch odsávača pár očistite vlhkou 
handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. 
Na čistenie nepoužívajte leštidlá ani 
rozpúšťadlá.

Tukový filter
Za normálnych podmienok by sa tukový filter 
mal čistiť asi dvakrát za mesiac. Filter vyčistite 
ručným praním v teplej vode. Ak sa tukový 
filter čistí v umývačke riadu, môže to spôsobiť 
zmenu farby na povrchu filtra.

SK



Swegon si vyhradzuje právo na zmeny špecifikácií 

SK

7.1 Externé riadiace funkcie.
K jednotke je možné pripojiť nasledujúce 
riadiace funkcie:
• Ext out: Signál nastavenia klapky. (max. 30 V, 5 
A)
• 5 V / (24 V) výstup:  výstup napätia 5 V, max. 
200 mA. (Safera)
• Ext in: Ovládanie tlmiča a osvetlenia odsávača. 
(Safera)
• AO: Riadiaci signál pre ventilátorovú jednotku 
Twist alebo strešný ventilátor EC s elektrickým 
pohonom.
• Ext modul: Nepoužitý.
• Ovládanie:  Ovládací kábel k ventilačnej 
jednotke alebo transformátorovej jednotke ILVA.

7.2 Bezpečnostná technológia Safera
Príslušenstvo ochranného krytu sporáka Safera 
je možné ľahko pripojiť k digestorom Smart - 
napájanie pochádza z odsávača pár. Keď je 
odsávač pár zapojený, kryt sporáka Safera otvorí 
klapku odsávača pár a zapne osvetlenie. Systém 
je adaptívny, čo znamená, že počas prvých 
niekoľkých použití môže dôjsť k oneskoreniu. Po 
použití sa klapka kapoty zatvorí a osvetlenie sa 
vypne s krátkym oneskorením, aby sa dalo 
vyvetrať. Čas vetrania sa riadi automaticky a trvá 
niekoľko minút až maximálne 45 minút. Odsávač 
pár Blues môže byť vybavený aj hasiacim 
zariadením vybaveným integrovaným chráničom 
sporáka Safera Siro. Používateľská príručka 
Safera sa dodáva s digestormi vybavenými 
bezpečnostnou technológiou Safera.

Bezpečnejšia záruka
Na výrobky Safera sa vzťahuje záruka na výrobky 
Safera. Podľa záručných podmienok je záruka 
spoločnosti Safera na materiálové a výrobné 
chyby obmedzená na opravu alebo výmenu 
chybného výrobku, pokiaľ povinné právne 
predpisy neustanovujú inak. 

Spoločnosť Safera neposkytuje žiadnu inú záruku, 
ako napríklad záruku vhodnosti výrobku na 
akékoľvek všeobecné alebo konkrétne použitie.

Výrobky neznižujú ani nevylučujú zodpovednosť 
koncového používateľa za súlad s platnými 
zákonnými predpismi ani zodpovednosť za 
premyslené používanie s cieľom zabrániť škodám 
na majetku alebo zraneniu osôb. Koncový užívateľ 
je zodpovedný za udržiavanie platnosti poistenia 
úrazu a škody na majetku. Spoločnosť Safera 
nezodpovedá za žiadne zranenie osôb, škody na 
majetku ani za ekonomické škody spôsobené 
poruchou alebo zlyhaním produktu, ak to 
umožňujú povinné právne predpisy.

7.3 Twist ventilátorová jednotka (TTEC)
Swegon CASA Twist je ventilátorová jednotka pre 
odsávače pár. Ventilátorovú jednotku je možné 
použiť aj ako domáci ventilátor. Ventilátor sa 
ovláda pomocou odsávača pár Swegon CASA 
Smart. Twist je vybavený energeticky účinným 
ventilátorom na jednosmerný prúd EC. Odsávač 
pár a jednotka ventilátora majú samostatné 
napájacie káble, a preto vyžadujú dvojitú zásuvku.

7.4 ILVA transformátorová jednotka (ITFC)
So všetkými odsávačmi pár Swegon CASA je 
možné pomocou transformátorovej jednotky ILVA 
ovládať vetraciu jednotku s transformátorovou 
technológiou alebo elektrický strešný ventilátor s 
tromi rýchlosťami.

7.5 výstupné relé pre 230 V (CHR)
Na základe signálu polohy klapky je možné 
pomocou externého relé ovládať externé 
zariadenia na 230 V. Pokyny na pripojenie sú 
dodávané spolu s príslušenstvom.

7. Príslušenstvo
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8. Technicke dáta
8.1 Schopnosť zachytiť pachy z varenia 

Odsávače pár sú testované podľa noriem IEC 61591: 2005 (---) (testované Tango 70 s 30 mm zadnou krycou 
doskou) a EN13141-3: 2017 (___)štandard. Merania boli vykonávané vo vzdialenosti 60 cm od sporáka. 
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8.2 Hlukové údaje

Odsávače pár sú štandardne testované podľa noriem ISO 5135. 

8.3 Výstupy komponentov 
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 Blues, Samba, Salsa, Tango              Jazz            Digestor + Safera ochrana sporáka

Napájací zdroj

Svetelný efekt

Celkový výkon
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8.4 Riadiace krivky
8.4.1 Základné vetranie

8.4.2 Zvýšená ventilácia
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8.5 Pripojenia

1. Riadiaci kábel k vetracej jednotke 
    alebo transformátorovej jednotke 
    ILVA konektor RJ9 (modulárny kábel).
2. Zdroj energie 24 V
3. Riadiaci signál pre ventilátorovú 
    jednotku Twist alebo strešný 
    ventilátor EC s napájaním (0 ... 10 VDC)*
4. Ext in: ovládanie klapky a osvetlenia (s 
    bezpotenciálovým kontaktným  
    signálom)*
5. Ext: signál polohy klapky (normálne  
    otvorený)*

*) Konektor v balení ako príslušenstvo

8.6 Interné pripojenia

1. Kontrolná karta
2. LED osvetlenie (4000 K)
3. Motor tlmiča
4. Ovládací panel s dotykovou elektronikou
5. Ovládací panel s tlačidlami (Tango) 




