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Vážený pane, 
Vážená paní,  
 
tímto bychom vás rádi informovali o: 
 
ÚVOD 
V záři 2019 byla pro naše větrací jednotky VAM-J/-FC představena nová řada ohřívačů (GSIEKA*). Tato nová řada 
nahradila předchozí modely VH*B. 
  
CO SE ZMĚNILO? 
Původně dostupné vstupní signály v ohřívačích GSIEKA nebyly kompatibilní s výstupními signály jednotek VAM-J. 
Dodavatel jednotek proved u svého produktu požadované úpravy a předložil nový databook s aktualizovanými 
informacemi. Původní Rapid News (14.08.2019) oznamující spuštění GSIEKA obsahuje zastaralé informace na toto 
téma. Proto je důvodem této revize, která umožní vyhnout se jakémukoli zmatku. 
 
Důvody pro změnu původního rapid news 
 
 
Po uvedení produktu na trh bylo oznámeno, že původně dodávané volitelné ohřívače nebylo možné provozovat na 
VAM-J, protože výstup VAM-J7 na X24A je beznapěťový kontakt (kontakt relé), zatímco původně dodávaná možnost 
GSIEKA vyžadovala vstup 230 VAC. 
 
Společnost Ventmatika, dodavatel ohřívačů GSIEKA, změnila vnitřní kabeláž na vstup X24A z napětí 230 V na 
beznapěťový bezkontaktní vstup. Současně Ventmatika předložila nový manuál GSIEKA s novými a správnými 
informacemi. To vše bylo dokončeno v říjnu 2019. 
 
Závěr: původní „RNPI19-039 - Informace o produktu - Ventilace - Nový ohřívač pro řadu VAM -J -FC“ obsažený na 
stranách 4 a 5 uvedený před výše uvedenými změnami a akcemi: zmínka o tom, že možnost GSIEKA vyžadovala 
vstup 230 VAC. Proto je nutná tato revize. Veškeré technické informace týkající se tohoto produktu naleznete v 
nejnovější verzi jeho Databooku. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů, či připomínek, neváhejte a kontaktujte nás. 
 
S pozdravem  
SBU Commercial. 
 
 
 
 

 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. 
 


