
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
CENTRALA WENTYLACYJNA

Niniejsza dokumentacja winna być przechowywana u użytkownika! 
W przypadku niestosowania warunków podanych w dokumentacji 
wygasa prawo do gwarancji. 
Firma Dospel nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego
z przeznaczeniem zastosowania urządzenia. 

Więcej na www.berluf.com

Firma DOSPEL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Berlüf – Wentylacja do domu i firmy

SELEN II
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SELEN II 500

wydajność m3/h udział w rocznym 
czasie pracy

moc pobierana 
(100 Pa)[W]

360 0,01 42

420 0,04 91

480 0,9 130

500 0,05 165

SELEN II 800

wydajność m3/h udział w rocznym 
czasie pracy

moc pobierana 
(100 Pa)[W]

360 0,05 42

420 0,03 91

490 0,7 130

500 0,01 165

700 0,2 195

800 0,01 287
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1. Przed wymianą należy odłączyć
    zasilanie od urządzenia.
2. Zdemontować osłonę.

3. Otworzyć gniazda bezpieczników.
4. Dokonać wymiany bezpieczników.

5. Zamknąć gniazda bezpieczników.
6. Zamontować ponownie osłonę.

WYMIANA BEZPIECZNIKÓW
ZASILANIA SILNIKÓW
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Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem UE
nr 1253/2014 oraz 1254/2014

SELEN II 500 SELEN II 800

Nazwa Dostawcy Berlüf

Identyfikator modelu 017-9801
SELEN II 500

017-9803
SELEN II 800

Jednostkowe zużycie energii, JZE dla klima-
tu chłodnego -69 -68

Jednostkowe zużycie energii, JZE dla klima-
tu umiarkowanego -34 -34

Jednostkowe zużycie energii, JZE dla 
klimatu ciepłego -11 -12

Klasa JZE dla klimatu chłodnego A+

Klasa JZE dla klimatu umiarkowanego A

Klasa JZE dla klimatu ciepłego E

Typ urządzenia dwukierunkowy (nawiewno-wywiewny) system wentyla-
cyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych

Rodzaj napędu Płynna regulacja

Rodzaj układu odzysku ciepła Wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy

Sprawność cieplna odzysku ciepła [%] 76 – 95 71 – 95

Maksymalna wartość przepływu [m3/h] 500 800

pobór mocy napędu wentylatora [W] 27 – 168 20 – 265

Moc akustyczna, LWA [dB(A)] 52 52

Wartość odniesienia natężenia przepływu 
[m3/s] 0,09 0,16
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Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem UE
nr 1253/2014 oraz 1254/2014

SELEN II 500 SELEN II 800

Wartość odniesienia różnicy ciśnień [Pa] 50 50

Jednostkowy pobór mocy, JPM [W/(m3/h)] 0,27 0,24

Czynnik rodzaju sterowania, CRS [-] 0,95 0,95

Stopień wewnętrznych przecieków 
powietrza [%] Poniżej 2%

Stopień zewnętrznych przecieków powie-
trza [%] Poniżej 2%

Ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra Wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra

Strona internetowa www.berluf.com

Roczne zużycie energii elektrycznej w 
przeliczeniu na 100 m2 powierzchni 
pomieszczenia dla klimatu chłodnego RZE 
[kWh/rok](sterowanie czasowe-
udział w rocznym czasie pracy) 

889 850

Roczne zużycie energii elektrycznej w 
przeliczeniu na 100 m2 powierzchni po-
mieszczenia dla klimatu umiarkowanego 
RZE [kWh/rok] 

351 312

Roczne zużycie energii elektrycznej w 
przeliczeniu na 100 m2 powierzchni 
pomieszczenia dla klimatu ciepłego RZE 
[kWh/rok](sterowanie czasowe-
udział w rocznym czasie pracy ) 

306 267

Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla 
klimatu chłodnego, ROO [kWh energii 
pierwotnej/rok]

8255 8047

Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla kli-
matu umiarkowanego, ROO [kWh energii 
pierwotnej/rok]

4220 4114

Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla 
klimatu ciepłego, ROO [kWh energii 
pierwotnej/rok]

1908 1860
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WARUNKI GWARANCJI

Zakres terytorialny:
Firma DOSPEL zapewnia sprawne działanie centrali wentylacyjnej zgodnie z warunkami technicz-
no-eksploatacyjnymi dołączonymi do gwarancji. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja obejmuje:
Bezpłatną naprawę w okresie 8 lat* od daty zakupu na centralę wentylacyjną SELEN II: Roszczenia 
wynikające z gwarancji powstają z dniem zakupu urządzenia. Wygasają natomiast z upływem ostat-
niego dnia terminu gwarancji na dany produkt, liczonego od dnia zakupu. Gwarancja zobowiązuje 
firmę DOSPEL do bezpłatnego usunięcia wad ukrytych lub powstałych z winy producenta. Naprawy 
gwarancyjne dokonywane są przez certyfikowane firmy instalacyjne. Niniejsza gwarancja nie wy-
łącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  
z umową.
*Centrale SELEN II objęte są gwarancją przy udokumentowanej wymianie filtrów co pół roku, wykazanych odpowiednimi doku-
mentami zakupu (paragonami lub fakturami).

Ważność gwarancji uzależniona jest od przeprowadzenia przez uprawnionego z gwarancji odpłat-
nego przeglądu serwisowego w okresie między 30 a 36 miesiącem użytkowania i między 54 a 60 
miesiącem użytkowania przez serwis wskazany przez Gwaranta. 

Ograniczenia gwarancji:
Okres gwarancji ulega skróceniu w przypadku stosowania filtrów producentów innych niż Gwarant:
1. do okresu 2 lat dla konsumentów;
2. do okresu 1 roku dla przedsiębiorców;
Aby korzystać z pełnej ochrony gwarancyjnej filtry winny być wymieniane przynajmniej dwa razy  
w roku.

Wyłączenia:
Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń powstałych w wy-
niku:
1. działania sił mechanicznych,
2. zanieczyszczeń,
3. przeróbek,
4. zmian konstrukcyjnych,
5. czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem centrali,
6. wypadków,
7. klęsk żywiołowych,
8. działania czynników chemicznych,
9. działania czynników atmosferycznych (odbarwienia, itp.),
10. niewłaściwego przechowywania,
11. nieautoryzowanych napraw,
12. transportu za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub poczty,
13. niepoprawnej instalacji urządzenia,
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14. niepoprawnej eksploatacji urządzenia.
15. usterek powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych innych niż firmy DOSPEL
16. usterek powstałych w wyniku stosowania do montażu podzespołów innych niż firmy DOSPEL

Gwarancja nie obejmuje również:
1. materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu podczas normalnej eksploatacji centrali (fil-
try, uszczelki, bezpieczniki, itp.),
2. czynności, jakie wykonywane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-
-Ruchowej w zakresie przeglądów i normalnej eksploatacji,
3. strat, które spowodowane zostały koniecznymi postojami urządzenia w okresie oczekiwania na 
naprawę gwarancyjną. Dotyczy to również strat majątkowych, tj. strat pośrednich i bezpośrednich,
 4. instalacji urządzenia, okablowania, itp.
Ponadto gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu błędnych obliczeń - powstałych podczas doboru 
parametrów technicznych przez nabywcę czy podwykonawcę.

Realizacja praw klienta następuje poprzez:
1. naprawę lub bezpłatną wymianę części uznanych przez DOSPEL za wadliwe,
2. usunięcie innych wad tkwiących w urządzeniu. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności prze-
widzianych w instrukcji obsługi (rozruch i eksploatacja), do których zobowiązany jest użytkownik we 
własnym zakresie.

Karta gwarancyjna jest ważna gdy:
1. została poprawnie wypełniona (posiada: pieczęć i podpis sprzedawcy oraz datę sprzedaży),
2. przedstawiana jest łącznie z dowodem zakupu, Reklamacja powinna zostać zgłoszona telefonicz-
nie lub na piśmie do firmy która instalowała urządzenie. W innych przypadkach można zgłosić rekla-
mację do serwisu firmy DOSPEL lub dystrybutora.

Reklamacja musi zawierać:
1. dokładny adres miejsca, w którym przebiegała eksploatacja urządzenia,
2. numer fabryczny centrali,
3. rodzaj stwierdzonego uszkodzenia, objawy nieprawidłowej pracy oraz jeżeli jest to możliwe, na-
zwą uszkodzonego elementu, W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do serwisu 
firmy DOSPEL powinno ono zawierać informacje o firmie wykonującej pierwszy rozruch.
W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

Reklamowany produkt powinien być dostarczony do specjalistycznego, autoryzowanego serwisu, 
wskazanego przez firmę DOSPEL lub wysiany bezpośrednio do firmy DOSPEL za pośrednictwem 
firmy spedycyjnej.

Reklamowany produkt zostanie wymieniony na nowy wtedy:
1. gdy firma DOSPEL stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, lub koszty usunięcia wady  
w ocenie DOSPEL są zbyt wysokie,
2. gdy naprawiany jest po raz czwarty (w okresie gwarancyjnym), ze względu na tę samą wadę 
produkcyjną. Jeżeli dane urządzenie nie jest osiągalne, to może być wydane klientowi nowe -  
o zbliżonych gabarytach i parametrach technicznych.
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Bieg terminu gwarancji w przypadku wymiany produktu na nowy lub dokonania istotnych napraw 
w urządzeniu rozpoczyna bieg na nowo od momentu dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub 
zwrotu naprawionego urządzenia.
W przypadku wymiany lub naprawy poszczególnych części urządzenia termin gwarancji biegnie 
na nowo wyłącznie w odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu na okres, w którym reklamujący nie mógł korzystać z urzą-
dzenia, chyba że Gwarant równocześnie zaoferuje uprawnionemu z gwarancji egzemplarz zastępczy 
bez dodatkowych kosztów. W przypadku zapewnienia egzemplarza zastępczego, okres gwarancji 
nie ulega przedłużeniu.

Koszty gwarancji: 
1. Koszty dostarczenia urządzenia przez osobę korzystającą z uprawnień gwarancyjnych do serwisu 
lub producenta ponosi ta osoba,
2. Koszty naprawy w pełni ponosi firma DOSPEL,
3. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego przez firmę DOSPEL, reklamujący zostaje ob-
ciążony kosztami diagnostyki.

DOSPEL zapewnia zarówno serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. O sposobie usunięcia wad 
lub usterek decyduje firma DOSPEL. Decyzje firmy DOSPEL podjęte co do roszczeń gwarancyjnych 
uważa się za decyzję ostateczną. Jeżeli wynikną jakiekolwiek sprawy sporne dotyczące czynności 
gwarancyjnych, to będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta. Firma DOSPEL 
może uchylić się od dotrzymania terminów napraw wtedy, gdy procesy zachodzące w firmie DOS-
PEL zostaną zakłócone np. klęskami żywiołowymi czy niepokojami społecznymi lub innymi czynni-
kami mogącymi mieć wpływ na realizację reklamacji w terminie lub jeżeli z uwagi na brak dostęp-
ności podzespołów wada w terminie zastrzeżonym gwarancją nie może zostać usunięta. DOSPEL nie 
ponosi odpowiedzialności wynikających z możliwych błędów drukarskich, które mogą się pojawić  
w niniejszej Karcie Gwarancyjnej/Karcie Techniczno - Eksploatacyjnej.
DOSPEL rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian uznane przezeń za przydatne w odniesie-
niu do produkowanych wyrobów, bez zmiany ich podstawowych charakterystyk w sposób znaczący.

Życzymy zadowolenia z eksploatacji.
DOSPEL
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DOSPEL sp. z o.o.
ul. Główna 188

42-280 Częstochowa
+48 (34) 370 30 00
info@berluf.com

www.berluf.com

NR SERII


