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DZIĘKUJEMY
Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i starannego projektowania i został zaprojektowany przy użyciu materiałów
pierwszej jakości i zastosowaniu zaawansowanych technologii.
Deklaracja lub świadectwo zgodności dodatkowo gwarantuje, że urządzenia spełniają wymogi europejskiej Dyrektywy
Maszynowej w odniesieniu do bezpieczeństwa.
Poziom jakościowy jest pod stałym nadzorem, w związku z tym nasze produkty są synonimem Bezpieczeństwa,
Jakości i Niezawodności.
Podane dane mogą być przedmiotem modyfikacji, niezbędnych dla poprawy produktu, w jakimkolwiek momencie i
bez konieczności powiadamiania o tym.
Ponownie dziękujemy

Należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją przed zainstalowaniem jej, wypróbowaniem lub
uruchomieniem tej jednostki.
Dostarczyć tę instrukcję i całą dokumentację dodatkową operatorowi instalacji, który weźmie
odpowiedzialność za jej przechowywanie w taki sposób, aby była zawsze dostępna w razie
konieczności.

Obrazy i rysunki zamieszczone w tym dokumencie mają charakter przykładowy.

Tłumaczenie z oryginalnych instrukcji

Packaged Rooftop

6

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do projektu bez uprzedzenia

UATYA
4P645202-1

1

WPROWADZENIE

1.1

Zgodność

1.2

Opis

Należy zapoznać się z deklaracjami zgodności stanowiącymi część składową instrukcji, gdzie zamieszczono
informacje o przepisach prawnych i dyrektywach.

1.2.1

Symbole

Poniżej przedstawiamy opis głównych symboli zamieszczony w tej instrukcji i na etykietach znajdujących się na
jednostce.
Symbol niebezpieczeństwa; należy zwrócić szczególną uwagę.

Symbol niebezpieczeństwa; ruchome organy mechaniczne.

Symbol niebezpieczeństwa; elektryczne organy pod napięciem.

Symbol uwagi; ważne informacje.

Symbol nuty muzycznej; sugestie i porady.

Symbol niebezpieczeństwa; obecność gazu palnego
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1.2.2

Etykiety

Cechy konstrukcyjne, dostępne modele oraz dane techniczne znajdują się w „Dzienniku technicznym”.
Model, numer serii, cechy, wartość napięcia zasilającego itp. znajdują się na etykietach umieszczonych na jednostkach
(rysunki, znajdujące się poniżej, stanowią tylko przykłady).

Producent stosuje politykę ciągłego rozwoju i w tej optyce zastrzega sobie prawo do dokonywania
ewentualnych modyfikacji i usprawnień w dokumentacji oraz w jednostkach, bez uprzedzenia.
„Dziennik techniczny”, etykiety umieszczone bezpośrednio na jednostce oraz różnego rodzaju
schematy, do których będziemy nawiązywać w dalszych częściach dokumentu, należy uważać za
integralną część niniejszej instrukcji.
Zabrania się usuwania lub zmiany etykiet umieszczonych na jednostce.
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2
2.1

BEZPIECZEŃSTWO
Ogólne ostrzeżenia

Dostęp do obszaru ograniczonego przez jednostkę musi być uniemożliwiony przez specjalną ochronę, jeżeli znajduje
się ona w miejscu niezabezpieczonym, dostępnym dla osób niewykwalifikowanych.
Operator urządzeń jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawych.
Operatorem urządzenia jest osoba, która sprawuje efektywną kontrolę nad funkcjonowaniem technicznym
urządzenia, ma do niego swobodny dostęp, co niesie ze sobą również możliwość nadzorowania jego komponentów
i ich funkcjonowania, oraz możliwość zapewniania dostępu stronom trzecim.
Operator urządzenia posiada uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie dokonywania modyfikacji technicznych,
kontroli i napraw.
Operator urządzenia może udzielić instrukcji pracownikom lub zewnętrznym firmom, dotyczących wykonywania
czynności konserwacji i napraw.
Dostęp do jednostki powinni mieć wyłącznie technicy upoważnieni przez operatora urządzenia.
Instalacja, konserwacja lub naprawa urządzenia musi być wykonywana przez personel i firmy posiadające certyfikat
wydany przez organ certyfikujący. W kontekście europejskim organ ten musi być wyznaczony przez państwo
członkowskie, które certyfikuje wymagania zawarte w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 842/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Operator, który uzyskuje dostęp do jednostki musi być upoważniony i wykwalifikowany zgodnie z wymaganiami
załącznika HH normy IEC 60335-2-40:2018, zaleceniami przepisów lokalnych, a w kontekście europejskim zgodnie
z normą EN378-4 i EN13313, oprócz posiadania odpowiedniej wiedzy do wykonywania różnych czynności podczas
eksploatacji maszyny.
Usunięcie paneli zamykających „tam, gdzie występują” umożliwia dostęp do wnętrza jednostki.
Z żadnego powodu, nie należy pozwalać niewykwalifikowanym pracownikom na dostęp do wnętrza urządzenia przed
odłączeniem napięcia elektrycznego.
Użytkownik może wchodzić w interakcje z jednostką jedynie poprzez sterowanie oraz za pośrednictwem
upoważnionych podmiotów zewnętrznych.
Wszelki dostęp do jednostki dozwolony jest tylko dla personelu mającego odpowiednie uprawnienia, wiedzę i
stosującego się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. W kontekście europejskim odnieść się do
Dyrektywy 89/391/EWG Rady z 12 czerwca 1989 r., dotyczącej wdrożenia odpowiednich środków w celu promowania
poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy.
Ponadto, znajomość i zrozumienie instrukcji są niezbędnym narzędziem dla redukcji ryzyka, bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników.
Operator musi zostać poinformowany o możliwości wystąpienia ewentualnych anomalii, zakłóceń funkcjonowania
jednostki oraz warunków zagrożenia dla siebie lub dla innych osób, a w każdym przypadku musi stosować się do
następujących zaleceń:
Należy natychmiast zatrzymać jednostkę oddziałując na element awaryjny.
Nie należy przeprowadzać czynności wykraczających poza własne zadania i posiadaną wiedzę
techniczną.
Powiadomić natychmiast przełożonego i nie podejmować samemu inicjatywy.
Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek interwencji na jednostce, należy się upewnić, że zostało
wyłączone zasilanie elektryczne. Sprawdzić paragraf dotyczący interwencji konserwacyjnych.
Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek interwencji na jednostce, upewnić się czy nie
występuje potencjalnie łatwopalna atmosfera; upewnić się czy nie występują źródła zapłonu; odnieść
się do wymagań załącznika HH normy IEC 60335-2-40:2018, przepisów lokalnych, a w kontekście
europejskim, do normy EN378-4 i EN13313 oraz odpowiednich przepisów lokalnych.
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W jednostce, w której znajdują się skraplacze i/lub inwerter, niektóre elementy składowe mogą
pozostawać pod napięciem przez kilka minut nawet po otwarciu wyłącznika głównego.
Odczekać 10 minut przed dostępem do elektrycznych części jednostki.
Obwody zasilane są ze źródeł zewnętrznych (zrealizowanych przy pomocy pomarańczowego kabla),
mogą być pod napięciem, również po odcięciu zasilania elektrycznego jednostki.
Należy pracować tylko na jednostkach z poziomem oświetlenia odpowiednim do wykonywanych
interwencji.
Nieprzestrzeganie instrukcji zamieszczonych w tej instrukcji lub wszelkie zmiany wprowadzone w jednostce, które
nie zostały upoważnione na piśmie, spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie gwarancji.
Ustawa określająca przepisy dotyczące stosowania substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej
określa zakaz rozpraszania gazów chłodzących i zobowiązuje posiadaczy takich gazów do zbierania
ich po zakończeniu stosowania i zwracania ich do sprzedawcy lub do upoważnionych do tego celu
wysypisk.
Chłodziwo znajdujące się w obwodzie chłodzącym jest uznawane za substancję, która podlega specjalnym
kontrolom w rozumieniu przepisów prawa i w związku z powyższym należy spełnić wyżej wymienione obowiązki.
Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi w czasie operacji konserwacyjnych w celu maksymalnego zredukowania
wycieków chłodziwa.

2.1.1

Rozładunek zaworów bezpieczeństwa

Jeśli obecne w obwodzie chłodzenia, potrzeby instalacji i/lub normy krajowe przewidują, że spust zaworów
bezpieczeństwa odprowadzany jest na zewnątrz.
Przemieszczenie należy wykonać z zastosowaniem przewodu, którego średnica będzie przynajmniej równa spustowi
zaworu i waga przewodu nie może obciążać zaworu.
Należy zawsze umieszczać spust w obszarach, w których strumień nie może wyrządzić szkód
osobom.

Niebezpieczeństwo poparzenia w kontakcie z gorącymi lub zimnymi częściami.
Odpływ zaworów bezpieczeństwa musi być podłączony do rurociągu, zgodnie z ustaleniami
dyrektyw krajowych i / lub europejskich, upewniając się, żeby nie znajdował się on w pobliżu spustów
ściekowych, włazów i innych otworów, które mogą zawierać czynnik chłodniczy; odpływ nie może
znajdować się w pobliżu wlotów świeżego powietrza, drzwi lub podobnych otworów; odpływ nie może
znajdować się w pobliżu źródeł zapłonu, zgodnie z wymogami normy EN378-2.
Instalator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny palności i klasyfikacji strefy niebezpiecznej
dla miejsca instalacji, zgodnie z wymogami normy EN378-3 i / lub obowiązujących dyrektyw
krajowych.

2.1.2

Zatrzymanie awaryjne

W przypadku stanu awaryjnego, natychmiastowe zatrzymanie ma miejsce w wyniku działania odłącznika/wyłącznika
głównego koloru czerwonego na tablicy elektrycznej przekręcając go do pozycji 0. Przekręcając do pozycji, wyłącznik
odcina zasilanie elektryczne w całej jednostce.
Stosowanie odłącznika/wyłącznika głównego, poza izolowaniem elektrycznym jednostki, pełni rolę
organu awaryjnego i wyłącznie z tego względu powinno być stosowane do zatrzymania.
Kiedy nie występują warunki awaryjne, zatrzymanie funkcjonowania jednostki powinno się odbywać
za pomocą oprogramowania sterującego jednostką.
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2.2

Najważniejsze przepisy

Wszystkie jednostki zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia czwartek, 15 maja 2014, mającą na celu dostosowanie ustawodawstwa państw
członkowskich w kwestii urządzeń działających pod ciśnieniem.
W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń, należy przestrzegać
następujących przepisów:
-- ten produkt posiada zbiorniki ciśnieniowe, elementy pod napięciem elektrycznym, poruszające się części
mechaniczne, powierzchnie o wysokiej i niskiej temperaturze, które w niektórych sytuacjach mogą stanowić
zagrożenie: wszelkich napraw powinien dokonywać wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne
uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi normami. Przed dokonaniem jakiejkolwiek operacji, należy upewnić się,
że odpowiedzialni pracownicy posiadają pełną wiedzę na temat dokumentacji dołączonej do jednostki;
-- zawsze posiadać kopię dokumentacji w pobliżu jednostki;
-- działania opisane w niniejszej instrukcji należy zintegrować z procedurami przedstawionymi w instrukcjach
obsługi innych systemów i urządzeń należących do jednostki. Instrukcje obsługi zawierają wszelkie informacje
niezbędne do bezpiecznego korzystania z urządzeń, a także informują o możliwościach ich działania;
-- należy stosować odpowiednie środki ochronne (rękawiczki, kask, okulary ochronne, obuwie ochronne itp.)
podczas wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych lub sterujących na jednostce;
-- nie należy mieć na sobie luźnych, nieprzylegających ubrań, krawatów, łańcuszków, zegarków itp., które mogłyby
zostać wkręcone do części jednostki, znajdujących się w ruchu.
-- stosować urządzenia i środki bezpieczeństwa tylko wtedy, kiedy znajdują się w doskonałym stanie;
-- sprężarki oraz przewody gazu tłoczonego gazu mają wysoką temperaturę. Dlatego też, wykonując czynności
w ich pobliżu, należy zwracać uwagę na to, aby nie dotykać żadnego elementu jednostki bez odpowiednich
zabezpieczeń;
-- nie należy przeprowadzać działań w otoczeniu zaworów bezpieczeństwa;
-- jeżeli grupy usytuowane są w miejscach niechronionych i łatwo dostępnych dla niewykwalifikowanego personelu,
konieczne jest instalowanie odpowiednich środków ochronnych;
-- Użytkownik urządzenia zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi zainstalowania i
użytkowania systemów omówionych w niniejszym podręczniku;
-- mogą występować potencjalne, niewidoczne zagrożenia. Dlatego też na jednostce umieszczone są ostrzeżenia
i ważne informacje.
-- zabrania się usuwania ostrzeżeń.
Stanowczo zabrania się:
-- usunąć lub uczynić nieskutecznymi zabezpieczenia przewidziane w zakresie ochrony osób;
-- manipulować i/lub zmieniać, nawet częściowo, urządzeń bezpieczeństwa zainstalowanych na jednostce.
W przypadku uruchomienia sygnalizacji alarmowej oraz będącej jej skutkiem interwencji sił bezpieczeństwa,
użytkownik powinien poprosić o natychmiastową interwencję wykwalifikowanych techników, którzy posiadają
uprawnienia do dokonywania czynności konserwacyjnych.
Ewentualny wypadek może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć.
Urządzenia bezpieczeństwa należy kontrolować według wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom domowym lub mieniu,
które to szkody wynikają z ponownego zastosowania poszczególnych części jednostki do funkcji lub sytuacji
montażowych innych niż przewidziane przez producenta. Zabrania się manipulacji / wymieniania jednej lub większej
liczby części jednostki bez zezwolenia.
Korzystanie z akcesoriów, narzędzi lub materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez Producenta zwalnia
Producenta z odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Operacje odłączania i demontażu jednostki należy powierzać tylko personelowi odpowiednio wykwalifikowanemu i
wyposażonego.
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Jednostki nie wchodzą w zakres aplikacji Dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady,
z dnia środa, 26 lutego 2014 r., w sprawie ujednolicenia prawodawstwa państw członkowskich
w zakresie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w potencjalnie
wybuchowej atmosferze.
Operator, który uzyskuje dostęp do jednostki musi być upoważniony i wykwalifikowany zgodnie z
wymaganiami załącznika HH normy IEC 60335-2-40:2018, zaleceniami przepisów lokalnych, a w
kontekście europejskim zgodnie z normą EN378-4 i EN13313, oprócz posiadania odpowiedniej
wiedzy do wykonywania różnych czynności podczas eksploatacji maszyny.
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2.2.1 Granice użytkowania - Minimalna powierzchnia klimatyzowanego pomieszczenia i
maksymalne napełnienie czynnika chłodniczego

Klauzula GG.9 Załącznik GG normy IEC 60335-2-40:2018 (Household and similar electrical appliances - Safety Cz. 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers) określa maksymalne
dopuszczalne poziomy napełniania w zależności od powierzchni klimatyzowanego pomieszczenia i wymagań
dotyczących wentylacji przy stosowaniu czynników chłodniczych A2L w przypadku jednostek skanalizowanych.
Szczegółowe informacje znajdują się w normie IEC 60335-2-40:2018.
Całkowita minimalna powierzchnia klimatyzowanego pomieszczenia "TAmin” obsługiwany przez zainstalowaną
jednostkę i wyposażoną w czynnik chłodniczy "mc" (kg) musi być zgodny z poniższą tabelą:
Jednostka
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Dla jednostek bez opcji dogrzewania ciepłym gazem
mc
TAmin
[kg]
m2
Obieg 1
Obieg 2
7
20,7
10
29,6
12
35,5
15
44,4
18
53,3
18
53,3
23
68,1
24
71,1
28
82,9
30
88,8
36
106,6
19
19
56,3
19
19
56,3
23
23
68,1
25
25
74
25
25
74

Dla jednostek z opcją dogrzewania ciepłym gazem
mc
TAmin
[kg]
m2
Obieg 1
Obieg 2
8,3
24,4
11,3
33,5
13,7
40,6
17
50,4
21
62
21
62
26,9
79,6
28
83
32,3
95,7
34,7
102,8
41,2
122,1
23,1
23,1
68,4
23,1
23,1
68,4
27,9
27,9
82,6
25
25
74
25
25
74

W pomieszczeniach uwzględnianych przy obliczaniu powierzchni minimalnej nie należy instalować
tego typu przepustnic, chyba że mogą być one całkowicie otwierane przez sygnał sterujący jednostki
w przypadku wycieku.
W przypadku zmiany ilości załadowania, minimalna powierzchnia musi zostać ponownie oceniona, tak aby zawsze
była większa od wyniku uzyskanego przy użyciu poniższego wzoru:

Tam, gdzie:
-- madded to ilość czynnika chłodniczego w kilogramach dodana podczas instalowania.
Suma "mc+madded" musi być mniejsza od 79,8 kg dla każdego obwodu.
Poniżej podano powierzchnię minimalną w stosunku do powierzchni klimatyzowanego pomieszczenia
90

mc[kg]

80
70
60
50
40
30
20
10
0
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50

100
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200

250
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Rys. 1 Całkowita minimalna powierzchnia instalacji
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Jednostka jest wyposażona w system wykrywania wycieków czynnika chłodniczego zgodnie z Załącznikiem LL
normy IEC 60335-2-40:2018, którego położenie zostało zweryfikowane zgodnie z Załącznikiem MM normy IEC
60335-2-40:2018.
W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego przez system wykrywania wycieków, jednostka wykona:
• wyłączenia sprężarki;
• ustawienie wentylacji nawiewnej i powrotnej (jeśli występuje) przy stałej kontroli przepływu na stałą wartość.
Zostanie zablokowane wyłączanie wentylatorów za pomocą przedziałów czasowych. Ma to na celu zapobieżenie
spadkowi przepływu powietrza poniżej “Qmin” (zobacz poniżej);
• wzbudzenie przekaźnika w panelu elektrycznym w celu otwarcia przepustnic strefy zewnętrznej;
• regulację przepustnic (jeśli są zainstalowane na jednostce), aby uzyskać pełny wlot powietrza zewnętrznego i
całkowity wylot powietrza powrotnego.
Jeśli są obecne przepustnice strefy zewnętrznej, muszą być one podłączone do przekaźnika
pokazanego w ostatnim punkcie, aby mogły zostać otwarte w przypadku wycieku czynnika
chłodniczego.
Przepustnice strefowe zainstalowane w pomieszczeniach uwzględnionych w obliczeniach minimalnej
powierzchni instalacyjnej, muszą być zawsze zasilane elektrycznie po zainstalowaniu, z wyjątkiem
interwencji konserwacyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.
Sterownik będzie kontynuował powyższe działania przez kolejne 5 minut po tym, jak poziom czynnika chłodniczego,
zmierzony przez wykrywacz wycieków, powróci poniżej progu interwencji. Systemy przeciwpożarowe i oddymiające
obiektu mogą mieć pierwszeństwo przed tą funkcją.
Jeśli wykrywacz wycieków wykryje nieszczelność, powyższe operacje zostaną zainicjowane, nawet
jeśli jednostka zostanie wyłączona przez sterownik, BMS lub wejście cyfrowe.
Dodatkowo w panelu elektrycznym jednostki znajduje się przekaźnik, który jest podłączony do
wykrywacza nieszczelności. Przekaźnik ten może być wykorzystywany do monitorowania alarmu z
wykrywacza nieszczelności nawet w przypadku awarii płyty sterującej jednostki.
Minimalny przepływ powietrza (Qmin) przetwarzanego przez jednostkę w środowisku klimatyzowanym, wyrażony w
m3⁄h, jest zgodny z wartościami podanymi w poniższej tabeli:
Jednostka
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Dla jednostek bez opcji dogrzewania ciepłym gazem
mc
Qmin
[kg]
m3/h
7
1368
10
1954
12
2345
15
2932
18
3518
18
3518
23
4495
24
4691
28
5472
30
5863
36
7036
19
19
3713
19
19
3713
23
23
4495
25
25
4886
25
25
4886

Dla jednostek z opcją dogrzewania ciepłym gazem
mc
Qmin
[kg]
m3/h
8,3
1613
11,3
2208
13,7
2680
17
3326
21
4095
21
4095
26,9
5255
28
5479
32,3
6315
34,7
6783
41,2
8059
23,1
23,1
4515
23,1
23,1
4515
27,9
27,9
5453
25
25
4886
25
25
4886

Jeśli przepływ powietrza mierzony przez przetwornik różnicy ciśnień jednostki spadnie poniżej
powyższych wartości, na interfejsie użytkownika urządzenia zostanie wyświetlony alarm przepływu
powietrza z przetwornika różnicy ciśnień i jednostka zostanie wyłączona.
Kanały powietrza nawiewanego i powrotnego muszą być podłączone bezpośrednio do klimatyzowanego
pomieszczenia. Otwarte obszary, takie jak sufity podwieszane, nie powinny być wykorzystywane jako przewody
powietrza powrotnego.
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2.2.2

Detektor wycieków czynnika chłodniczego
Jednostka jest wyposażona w wykrywacz gazu chłodniczego.
Aby wykrywacz był skuteczny, po zainstalowaniu jednostka musi być zawsze zasilona elektrycznie, z
wyjątkiem prac konserwacyjnych.

Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego jest zainstalowany w jednostce pomiędzy baterią powietrza
wewnętrznego a wentylatorem(ami) nawiewnym(i).

Urządzenie to pozwala na natychmiastowe wykrycie wycieków czynnika chłodniczego w celu zastosowania
poprzedniego paragrafu "Granice użytkowania - Minimalny obszar instalacji i maksymalne napełnienie czynnika
chłodniczego".
Wykrywacz posiada wewnętrzną procedurę autotestu. Jeśli ta procedura wykryje błąd, sterownik
jednostki przystąpi do ustawienia wentylacji nawiewnej i powrotnej (jeśli występuje) przy stałej kontroli
przepływu na stałą wartość. Ma to na celu zapewnienie, że natężenie przepływu powietrza nie
spadnie poniżej "Qmin", jak określono w paragrafie "Granice użytkowania - Minimalny obszar instalacji
i maksymalne napełnienie czynnika chłodniczego". Możliwe będzie również wyłączenie wentylatora
nawiewnego i powrotnego (jeśli występuje) poprzez pasma czasowe, aby zawsze zachować
minimalny wymagany przepływ powietrza.
W przypadku, gdy system wykrywania wycieków czynnika chłodniczego zasygnalizuje usterkę,
a przepływ powietrza nie może osiągnąć minimalnej wartości "Qmin", zostanie uruchomiony
dedykowany przekaźnik znajdujący się w panelu elektrycznym. Sygnał ten powinien być używany
do ostrzegania użytkownika o zmniejszeniu przepływu powietrza (np. za pomocą sygnału
dźwiękowego i migającej lampki).
Jeśli czujnik wykryje wyciek czynnika chłodniczego, stan alarmu nie zostanie automatycznie
zresetowany, gdy zmierzona wartość spadnie poniżej wartości progowych. Po zidentyfikowaniu
i usunięciu wycieku można przystąpić do ręcznego resetowania alarmu wycieku czynnika
chłodniczego. Aby zresetować alarm, należy odłączyć i ponownie podłączyć czujnik wycieku czynnika
chłodniczego (poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jego przewodu); jeżeli alarm nie zresetuje
się nawet po tej operacji, oznacza to, że wyciek przekroczył 10000 ppm i należy wymienić czujnik.
Przewidywany okres użytkowania czujnika wykrywacza wycieków wynosi 10 lat. Odliczanie czasu jest
ustawiane wewnątrz wykrywacza i odczytywane przez sterownik jednostki.
Sześć miesięcy przed upływem odliczania na interfejsie użytkownika jednostki zostanie wyświetlony
sygnał. Jeśli kalibracja nie zostanie wykonana na czas, na interfejsie użytkownika pojawi się nowy
komunikat, a jednostka będzie działać tak, jak w przypadku opisanej powyżej awarii wykrywacza
wycieków czynnika chłodniczego.
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2.2.3

Natężenie przepływu wody przez wymienniki.

Konieczne jest zagwarantowanie, aby natężenie przepływu wody podczas pracy urządzenia nie przekraczało 1,5
raza i nie było niższe niż 0,5 x wartość nominalnego natężenia przepływu wody, wyszczególnionego w „Dzienniku
technicznym”.
Należy w każdym przypadku odwoływać się do „Dziennika technicznego”, specyficznie opisującego
warunki dopuszczalne na wejściu i wyjściu wody z wymienników.

2.2.4

Skład wody

Obecność substancji rozpuszczonych w wodzie może prowadzić do zjawisk korozji w wymiennikach.
Należy obowiązkowo upewnić się, czy parametry wody mieszczą się w wartościach podanych w poniższej tabeli:

Opis

Całkowita twardość
Indeks Langelier
pH
Przewodnictwo elektryczne
Elementy organiczne
Wodorowęglany (HCO3- )
Siarczany (SO42- )
Wodorowęglany / Siarczany (HCO3-/SO42- )
Chlorki ( Cl- )
Azotany (NO3- )
Siarkowodór (H2S)
Amoniak (NH3)
Siarczyny (SO3), wolny chlor (Cl2)
Dwutlenek węgla (CO2).
Metalowe kationy
Jony manganu ( Mn++)
Jony żelaza (Fe2+, Fe3+)
Żelazo + Mangan
Fosforany (PO43-)
Tlen

Wartości

2,0 ÷ 6,0 °f
- 0,4 ÷ 0,4
7,5 ÷ 8,5
10÷500 µS/cm
70 ÷ 300 ppm
< 50 ppm
>1
< 50 ppm
< 50 ppm
< 0,05 ppm
< 0,05 ppm
< 1 ppm
< 5 ppm
< 0,2 ppm
< 0,2 ppm
< 0,2 ppm
< 0,4 ppm
< 2 ppm
< 0,1 ppm

ppm = mg/l
Stosowanie wody o parametrach przekraczających limity wykazane w tabeli powoduje natychmiastową utratę
gwarancji.
Niezbędne jest zapewnienie systemu eliminowania ewentualnych substancji organicznych występujących w wodzie
a niewychwytywanych przez filtr, które przez to mogą odkładać się w wymiennikach, z czasem powodując zakłócenia
pracy jednostki i/lub uszkodzenia.
Stosowanie wody, w której występują substancje organiczne powoduje natychmiastową utratę gwarancji.
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2.2.5

Pouczenia odnośnie łatwopalnych czynników chłodniczych
Instalacja jednostki z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi (A2L), takimi jak np. R32 musi być
wykonana zgodnie z europejskimi normami, rozporządzeniami oraz przepisami lokalnymi, jeśli mają
zastosowanie.
Poniższe informacje są przedstawione na podstawie normy IEC 60335-2-40:2018 i jej załączników (w
“Annex”) i zostały przetłumaczone z normatywy w wersji w języku angielskim, która stanowi podstawę
odniesienia tej normy.
(Annex DD.2) Nie używać systemów do przyspieszenia procesu odmrażania ani do czyszczenia
jednostki odmiennych od tych zalecanych przez producenta.
Jednostka zewnętrzna musi być przechowywana w pomieszczeniu pozbawionym źródeł zapłonu w
funkcjonowaniu ciągłym (np. otwarty ogień, palniki gazowe lub grzejniki elektryczne).

Nie przekłuwać ani nie palić.

Pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą być bezzapachowe.

(Annex DD.3.3) Kwalifikacja pracowników
Jakakolwiek operacja związana z instalowaniem, konserwacją, naprawą, rozmontowaniem i rozbiórką jednostki
musi być wykonana przez wykwalifikowanych pracowników w zgodności z Annex HH normy IEC 60335-2-40:2018 i
spełniających wymagania przewidziane przez obowiązujące normatywy.
Przykłady wykonywanych czynności:
• otwieranie obwodu chłodzącego;
• otwieranie komponentów uszczelnionych;
• otwieranie pomieszczeń wentylowanych.
(Annex DD.4) Informacje odnośnie operacji

(Annex DD.4.2) Kontrole na miejscu
Przed przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek operacji na układach zawierających łatwopalne czynniki
chłodnicze, należy przeprowadzić na miejscu kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia, żeby ryzyko zapłonu
było zminimalizowane. W przypadku naprawy systemów klimatyzacji, punkty od DD.4.3 do DD.4.7 włącznie muszą
być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek operacji.
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(Annex DD.4.3) Procedura operacyjna
Każda operacja musi być wykonana według kontrolowanej procedury, w celu zminimalizowania ryzyka obecności
łatwopalnego gazu lub pary podczas wykonywania operacji.
(Annex DD.4.4) Ogólna strefa pracy
Wszyscy pracownicy, którzy wykonują operacje na jednostce i w strefie pracy muszą być odpowiednio poinstruowani
odnośnie typu pracy, którą muszą wykonać. Prace w najbliższym otoczeniu nie powinny być wykonywane.
(Annex DD.4.5) Kontrole pod względem obecności czynnika chłodniczego
Strefa musi być kontrolowana za pomocą specjalnego urządzenia wykrywającego czynnik chłodniczy przed i podczas
operacji; pracownicy muszą być poinformowani o ewentualnej obecności atmosfer potencjalnie łatwopalnych.
Upewnić czy używane urządzenie do wykrywania czynnika chłodniczego lub wycieków jest odpowiednie do czynnika
chłodniczego jednostki, na przykład czy nie wytwarza iskier, czy jest odpowiednio zaplombowany i iskrobezpieczny.
(Annex DD.4.6) Obecność systemów gaśniczych
Jeżeli musi być wykonana jakakolwiek czynność na jednostce, która wymaga podniesienia temperatury niektórych
części jednostki (np. lutospawanie), muszą być dostępne w zasięgu ręki odpowiednie środki gaśnicze. Obowiązuje
obecność proszkowego systemu gaśniczego lub CO2 w pobliżu strefy, w której ładuje się czynnik chłodniczy.
(Annex DD.4.7) Zakaz obecności źródeł zapłonu
Żaden z operatorów wykonujących operacje na jednostce nie może używać żadnego źródła zapłonu, który mógłby
spowodować ryzyko pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, włącznie z papierosami muszą być
trzymane z dala od miejsca instalowania, naprawy, usuwania lub rozbiórki jednostki, ponieważ podczas tych faz
czynnik chłodniczy może pozostać rozlany w pobliżu miejsca wykonywania tych czynności. Przed rozpoczęciem
dowolnej operacji, strefa naokoło jednostki musi być skontrolowana w taki sposób, żeby mieć pewność, że nie
występuje ryzyko zapłonu ani ryzyko obecności wolnego ognia. Musi być umieszczona tabliczka “Zakaz palenia”.

Tłumaczenie z oryginalnych instrukcji

Packaged Rooftop

18

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do projektu bez uprzedzenia

UATYA
4P645202-1

(Annex DD.4.8) Strefa wentylowana
Przed przestąpieniem do cięcia dowolnego komponentu systemu lub wykonania dowolnej pracy “na ciepło” upewnić
się czy miejsce, w którym będzie wykonywana operacja jest otwarta lub odpowiednio wentylowana. Pewny poziom
wentylacji musi być utrzymany w ciągłości podczas całego okresu wykonywania pracy. Powietrze wentylacji musi
bezpiecznie rozpraszać każdy ubytek czynnika chłodniczego i najlepiej do wolnej przestrzeni.
(Annex DD.4.9) Kontrole jednostki klimatyzacyjnej
Gdy są wymieniane niektóre z komponentów elektrycznych, nowe komponenty muszą być odpowiednie do
zastosowania i odpowiadające właściwej charakterystyce technicznej. Należy zawsze korzystać z wytycznych
producenta odnośnie wykonywania konserwacji i naprawy. W razie wszelkich wątpliwości, zgłosić się do serwisu
technicznego producenta przed wykonaniem operacji.
Poniższe kontrole muszą być wykonane dla instalacji, które stosują łatwopalne czynniki chłodnicze (niektóre punkty
są stosowane wyłącznie dla jednostki lub komponentów zawierających czynnik chłodniczy zainstalowanych wewnątrz
budynku):
• napełnienie czynnikiem chłodniczym musi być odpowiednie do wielkości pomieszczenia, w którym są
zainstalowane części zawierające czynnik chłodniczy;
• urządzenia wentylacyjne oraz systemy wydalania muszą prawidłowo funkcjonować i nie mogą być zapchane;
• etykietowanie i oznakowanie jednostki i komponentów musi być widoczne i czytelne. Nieczytelne etykiety i znaki
muszą być bezzwłocznie wymienione;
• przewody czynnika chłodniczego lub komponenty zawierające czynnik chłodniczy muszą być zainstalowane w
takiej pozycji, żeby nie były wystawione na działanie substancji, które mogłyby spowodować ich korozję, chyba
że części te są wykonane z materiałów wytrzymałych na korozję lub są zabezpieczone przed korozją.
(Annex DD.4.10) Kontrole części elektrycznych
Naprawa i konserwacja części elektrycznych musi obejmować początkowe kontrole bezpieczeństwa oraz procedury
przeglądu tych części. W przypadku wystąpienia usterki, która może wpłynąć na bezpieczeństwo, do obwodu nie
może być podłączone żadne zasilanie elektryczne do momentu aż usterka nie zostanie usunięta. Jeżeli usterka nie
może być natychmiast usunięta i jest wymagane kontynuowanie interwencji, należy podjąć odpowiednie tymczasowe
rozwiązania. O tymczasowym rozwiązaniu usterki należy poinformować właściciela jednostki, tak żeby wszystkie
strony były powiadomione.
Początkowe kontrole bezpieczeństwa obejmują:
• kontrolę rozładunku skraplaczy: musi być wykonana w taki sposób, żeby uniknąć wszelkich możliwości
wystąpienia iskier;
• żaden z komponentów aktywnych nie może być narażony podczas ładowania czynnika chłodniczego, jego
odzysku lub wykonywania operacji próżniowych;
• Sprawdzić czy występuje ciągłość uziemienia.
(Annex DD.5) Naprawa komponentów uszczelnionych

(Annex DD.5.1)
Podczas naprawy części uszczelnionych, zasilanie elektryczne musi być odłączone od jednostki, na której się
interweniuje, przed usunięciem osłon, pokryw uszczelnionych itp.
W razie bezwzględnej konieczności utrzymania zasilania elektrycznego jednostki podczas interwencji, system
wykrywania czynnika chłodniczego, pracujący bez przerwy, musi być umieszczony w najbardziej krytycznym punkcie
w celu zasygnalizowania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
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(Annex DD.5.2)
Pracując na komponentach elektrycznych, należy szczególnie uważać, żeby ich powłoka nie została w żadnym
wypadku naruszona, co mogłoby negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa.
Ponadto uważać na uszkodzenie kabli, nadmierną ilość połączeń, terminali, nie wykonanych według oryginalnej
specyfikacji, nieprawidłowy montaż dławnic kablowych itp.
Upewnić się czy aparat został zamontowany w bezpieczny sposób.
Upewnić się czy izolacje i materiały uszczelniające nie uległy zestarzeniu w takim stopniu, że nie nadają się więcej
do użycia, aby zapobiec dostaniu się do środka mieszanek łatwopalnych. Części zamienne muszą odpowiadać
specyfikacji producenta.
(Annex DD.5) Naprawa komponentów iskrobezpiecznych
Nie stosować żadnych stałych obciążeń indukcyjnych ani pojemnościowych w obwodzie bez sprawdzenia czy nie
zostało przekroczone napięcie lub prąd dopuszczalny dla używanego urządzenia.
Komponenty iskrobezpieczne są jedynymi organami, na których można interweniować, gdy znajdują się pod
napięciem w przypadku występowania warunków zagrażających pożarem. Urządzenie testujące musi być
odpowiednio skalibrowane.
Części można wymienić wyłącznie na te określone przez producenta. Zastosowanie odmiennych części mogłoby
spowodować zapalenie się czynnika chłodniczego w przypadku jego wycieku.
(Annex DD.7) Okablowanie
Sprawdzić czy okablowanie nie uległo zużyciu, korozji, nadmiernemu naciskowi, wibracjom, działaniu ostrych
krawędzi i wszelkich innych tego typu zdarzeń. Kontrola musi obejmować również efekt zestarzenia lub narażenia na
ciągłe wibracje spowodowane przez urządzenia, takie jak na przykład sprężarki lub wentylatory.
(Annex DD.8) Wykrywanie łatwopalnego czynnika chłodniczego
W żadnym wypadku nie należy używać źródła zapłonu do wyszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika
chłodniczego. Lampa metalohalogenkowa (lub każde inne urządzenie, które używa wolnego ognia) nie może być
używana.
Poniższe metody wykrywania są akceptowane dla wszystkich systemów chłodzących.
Elektroniczne urządzenia do wykrywania czynnika chłodniczego mogą być używane do namierzania ubytków
czynnika chłodniczego, ale w przypadku łatwopalnych czynników, czułość tego urządzenia może być nieodpowiednia
lub może okazać się konieczne ponowne skalibrowanie (system wykrywania musi być skalibrowany w strefie wolnej
od czynników chłodniczych). Upewnić się czy urządzenia do wykrywania czynnika chłodniczego nie są potencjalnym
źródłem zapłonu i czy są odpowiednie do używanego czynnika chłodniczego.System wykrywania musi być ustawiony
na procent LFL czynnika chłodniczego i musi być skalibrowany dla używanego czynnika chłodniczego, i właściwy
procent gazu (minimum 25%) musi być zatwierdzony.
Czujniki wycieku są przystosowane do zastosowania w większej części czynników chłodniczych, ale należy unikać
używania detergentów zawierających chlor, ponieważ chlor może wejść w reakcję z czynnikiem chłodniczym i
spowodować korozję rur miedzianych.
Uwaga: przykłady czujników wycieku są następujące:
• metoda pęcherzykowa;
• metoda środków fluorescencyjnych.
Jeżeli istnieje podejrzenie wycieku, wszystkie źródła płomienia muszą być usunięte/zgaszone.
W przypadku wykrycia wycieku, który wymaga zespawania, czynnik chłodniczy musi być w całości usunięty z
obwodu lub odizolowany (za pomocą zaworów odcinających) w części oddalonej od wycieku. Usunięcie czynnika
chłodniczego musi być wykonane w zgodności z Annex DD.9.
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(Annex DD.9) Usunięcie i ewakuacja
Gdy zostanie otwarty obwód chłodzący w celu wykonania napraw – lub w każdym innym celu – muszą być
zastosowane procedury konwencjonalne. W każdym razie w przypadku łatwopalnych czynników chłodniczych,
ważne jest wykonanie odpowiedniej procedury.
Należy wykonać poniższą procedurę.
• usunąć czynnik chłodniczy;
• wyczyścić obwód gazem obojętnym (opcjonalne dla czynnika chłodniczego A2L);
• opróżnić obwód (opcjonalne dla czynnika chłodniczego A2L);
• otworzyć obwód poprzez cięcie lub lutowanie.
Czynnik chłodniczy musi być przelany do specjalnych pojemników w celu jego odzysku. W przypadku jednostek
zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze, odmienne od A2L, system musi być wyczyszczony azotem bez tlenu
w celu zabezpieczenia jednostki przed łatwopalnością. Może okazać się konieczne kilkakrotne wykonanie tego
procesu. Sprężone powietrze lub tlen nie mogą być używane do czyszczenia obwodów chłodzących.
W przypadku jednostek zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze, odmienne od A2L, czyszczenie musi być
wykonane przerywając próżnię w systemie z azotem bez tlenu i kontynuując zwiększanie ciśnienia dopóki nie
zostanie osiągnięcie ciśnienie robocze, następnie należy wydalić go do atmosfery i następnie system z powrotem
przechodzi w stan próżni. Ten proces musi być powtarzany do momentu wydalenia w całości czynnika chłodniczego
z systemu. Gdy zostanie zastosowane końcowe załadowanie azotu bez tlenu, system musi być opróżniony do
ciśnienia atmosferycznego w celu umożliwienia wykonania interwencji. Ta operacja jest absolutnie niezbędna, jeżeli
jest wymagane wykonanie zespawania na rurach.
(Annex DD.10) Procedura ładowania
Dodatkowo do konwencjonalnej procedury ładowania, muszą być spełnione poniższe wymogi:
• Upewnić się, żeby nie nastąpiło skażenie różnych czynników chłodniczych podczas używania aparatury ładowania.
Węże i linie muszą być możliwie jak najkrótsze w celu zminimalizowania zawartości czynnika chłodniczego w ich
wnętrzu;
• Pojemniki muszą być ustawione w odpowiedniej pozycji według podanych instrukcji;
• Upewnić się, żeby system klimatyzacyjny był podłączony do uziemienia przed wypełnieniem obwodu czynnikiem
chłodniczym;
• Przyczepić etykietę do systemu na zakończenie ładowania;
• Należy szczególnie uważać, żeby nie przeciążyć systemu nadmierną ilością czynnika chłodniczego.
Przed wypełnieniem systemu, musi być przetestowana szczelność poprzez kompresję odpowiedniej mieszanki.
System musi być przetestowany za pomocą czujnika wycieków na zakończenie ładowania, ale przed uruchomieniem.
Dodatkowy test za pomocą czujnika wycieków musi być wykonany przed opuszczeniem zakładu.
(Annex DD.11) Demontaż
Przed przystąpieniem do wykonywania tej procedury konieczne jest, żeby technik był w pełni zaznajomiony z
jednostką i ze wszystkimi jego szczegółami. Dobrą praktyką jest zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa
podczas odzysku czynników chłodniczych. Przed wykonaniem tej operacji, należy pobrać próbkę mieszanki oleju i
czynnika chłodniczego w przypadku konieczności wykonania analizy, przed ponownym zastosowaniem odzyskanego
czynnika chłodniczego.
a) Zapoznać się z systemem i jego funkcjonowaniem.
b) Odizolować elektrycznie system.
c) Przed wykonaniem procedury, upewnić się czy:
• jest dostępny mechaniczny system przenoszenia, jeżeli jest wymagany, w celu przeniesienia pojemników z
czynnikiem chłodniczym;
• wszystkie środki ochrony indywidualnej są dostępne i stosowane w prawidłowy sposób;
• proces odzysku jest bez przerwy kontrolowany przez kompetentnego pracownika;
• Przyczepić etykietę do systemu na zakończenie ładowania;
• system odzysku oraz pojemniki są zgodne z właściwymi standardami.
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d) Wykonać pump-down systemu, w razie możliwości.
e) Jeżeli nie jest możliwe opróżnienie, podłączyć kolektor w celu usunięcia czynnika chłodniczego z różnych części
systemu.
f) Upewnić się czy pojemnik jest ustawiony na wadze przed wykonaniem odzysku.
g) Włączyć maszynę do odzysku i używać jej według instrukcji.
h) Nie przeciążać pojemników (nie ładować więcej niż 80% ich objętości ładunku ciekłego).
i) Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego pojemników, nawet chwilowo.
j) Gdy pojemniki zostały napełnione prawidłowo i został zakończony proces, upewnić się czy cylindry i jednostka
zostały natychmiast usunięte z zakładu i czy wszystkie zawory odcinające są zamknięte.
k) Czynnik chłodniczy nie może być załadowany do innego systemu, chyba że został on przefiltrowany i sprawdzony.
(Annex DD.12) Etykietowanie
Jednostka musi być etykietowana, z zaznaczeniem, że została zdemontowana i opróżniona z czynnika chłodniczego.
Etykieta musi zawierać datę i podpis. Dla systemów zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze, upewnić się żeby
na jednostce znajdowała się informacja o zawartości w nich łatwopalnych czynników chłodniczych.
Annex DD.13) Odzysk
Gdy jest usuwany czynnik chłodniczy z systemu, zarówno z powodów konserwacji jak i demontażu, dobrą praktyką
jest, żeby wszystkie czynniki chłodnicze zostały usunięte z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
Podczas przelewania czynnika chłodniczego do pojemników, upewnić się, żeby pojemniki te były odpowiednie do
odzysku czynnika chłodniczego. Upewnić się, żeby była dostępna odpowiednia ilość pojemników do odzysku do
przelania całej zawartości z systemu. Wszystkie użyte pojemniki muszą być przeznaczone do odzyskanego czynnika
chłodniczego i muszą posiadać etykietę dla danego czynnika chłodniczego (np. specjalne pojemniki do odzysku
czynnika chłodniczego). Pojemniki muszą posiadać zawór bezpieczeństwa oraz kurek odcinający, odpowiednie
do zachowania prawidłowych warunków pracy. Puste pojemniki odzysku muszą być usunięte i w razie możliwości
schłodzone przed rozpoczęciem odzysku.
System odzysku musi znajdować się w odpowiednich warunkach pracy, wyposażonych w instrukcje i musi być
właściwy do odzysku wszystkich rodzajów czynnika chłodniczego włącznie, tam gdzie są stosowane, z łatwopalnymi
czynnikami chłodniczymi. Dodatkowo muszą być dostępne skalibrowane wagi w odpowiednio dobrym stanie
technicznym. Węże muszą być wyposażone w szczelne złącza i być w odpowiednim dobrym stanie technicznym.
Przed przystąpieniem do używania systemu odzysku, upewnić się czy znajduje się w dobrym stanie technicznym,
czy został przeprowadzony na nim prawidłowy przegląd i czy każdy komponent elektryczny jest szczelny w celu
zapobieżenia zapłonu w przypadku wycieku czynnika chłodniczego. W razie wszelkich wątpliwości skontaktować się
z producentem.
Odzyskany czynnik chłodniczy musi być oddany dostawcy w odpowiednich pojemnikach do odzysku i ponadto
musi być sporządzony dokument transportowy niebezpiecznych odpadów. Nie mieszać czynników chłodniczych w
systemach odzysku oraz przede wszystkim w pojemnikach.
Jeżeli sprężarki lub olej sprężarek musi być usunięty, upewnić się czy sprężarki zostały opróżnione na akceptowalnym
poziomie, takim który zapewni, że łatwopalny czynnik chłodniczy nie zostanie zmieszany z olejem. Proces opróżniania
musi być wykonany przed zwróceniem sprężarki do dostawcy. Tylko podgrzanie elektryczne obudowy sprężarki
może być wykonane w celu przyspieszenia tego procesu.
Gdy olej zostanie odzyskany z systemu, należy się z nim obchodzić i przetransportować z zachowaniem ostrożności.
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2.3

Hałas

2.4

Ryzyka szczątkowe

Uruchomienie jednostki, wraz z włączeniem jej elementów, emituje hałas o różnej intensywności, zgodnie ze stopniem
działania.
Odpowiedni wybór miejsca i właściwa instalacja pozwalają uniknąć sytuacji, w której jednostka wywoływałaby
uciążliwy hałas z powodu rezonansu, odbicia fali i wibracji.

Dla jednostki stosuje się odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia ochrony osób, mienia i zwierząt przed
zagrożeniami, których wyeliminowanie lub ograniczenie w wystarczającym stopniu nie w sposób racjonalny możliwe
na etapie projektowania.
Dla normalnego funkcjonowania jednostki, nie jest przewidziana obecność operatora. Przejście jednostki ze stanu
"OFF" na "ON" i na odwrót, może zostać wykonane zdalnie lub przy pomocy wyświetlacza, bez konieczności
wchodzenia do niebezpiecznej strefy.
Ograniczenie dostępu jest częścią prawidłowej instalacji, mającej na celu wyeliminowanie ryzyka resztkowego
podczas normalnego funkcjonowania.
Usunięcie ograniczeń, umożliwi dostęp do zimnych i gorących części oraz do ostrych krawędzi.

Otwarcie puszek elektrycznych i rozdzielnicy elektrycznej daje dostęp do części pod napięciem.

Podłączenie instrumentów do obwodu chłodzącego może spowodować uwolnienie lekko
łatwopalnego czynnika chłodniczego.
Zabrania się:
-- usunąć lub uczynić nieskutecznymi zabezpieczenia przewidziane w zakresie ochrony osób;
-- manipulować i/lub zmieniać, nawet częściowo, urządzeń bezpieczeństwa zainstalowanych na jednostce.
Podczas funkcjonowania pompy ciepła, podczas cykli odmrażania, rozpuszczający się szron na bateriach, skrapla
się na posadzkę.
Jeśli woda nie jest odpowiednio drenowana, w przypadku ujemnej temperatury otoczenia, tworzą się niebezpieczne
płyty lodu.
Odgrodzić dostęp do strefy, w celu uniknięcia wypadków.
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2.5

Informacje bezpieczeństwa dotyczące chłodziwa

Produkt ten zawiera gazy fluorowe przyczyniające się do efektu cieplarnianego, podane w protokole z Kyoto. Zabrania
się uwalniania tych gazów do atmosfery.
Typ czynnika chłodniczego: R32.
Wartość GWP: 677. Oparty na "IPCC Fifth Assessment Report".
GWP potencjalnie przyczynia się do efektu cieplarnianego.
Ilość chłodziwa wskazana jest na etykiecie jednostki. Konieczne są inspekcje okresowe w celu sprawdzenia
ewentualnych wycieków chłodziwa, zgodnie z normami lokalnymi i europejskimi.

2.5.1

Niebezpieczeństwa i konsekwencje dla zdrowia

W razie przypadkowego uwolnienia, nagłe ulatnianie płynu może spowodować odmrożenie.
W przypadku kontaktu z chłodziwem:
-- rozmrozić wodą odpowiednie części;
-- ściągnąć ostrożnie odzież;
-- przepłukać dużą ilością wody.
Zanieczyszczona odzież i obuwie muszą zostać wyprane przed ich ponownym użyciem.
Wysokie stężenie pary mogą spowodować migreny, zawroty głowy, senność i nudności oraz mogą doprowadzić do
utraty przytomności i arytmii serca.
W przypadku wdychania, wynieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Mogą okazać się konieczne sztuczne
oddychanie i/lub tlen. Wezwać niezwłocznie lekarza
W przypadku kontaktu z okiem, należy natychmiast wyjąc soczewki kontaktowe. Przepłukać natychmiast dużą ilością
wody, również pod powiekami, przez przynajmniej 15 minut.
Karta charakterystyki, wypełniona przez producenta chłodziwa, dostępna jest u producenta jednostki.

Czynniki chłodnicze stosowane w tych urządzeniach są sklasyfikowane jako A2L zgodnie z ASHRAE,
charakteryzującym się ograniczoną palnością (prędkość płomienia < 10 cm/s). Możliwy wyciek
czynnika chłodniczego ma tendencję do stagnacji w dolnej części obszaru naokoło strefy uwalniania.
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3

OTRZYMANIE PRODUKTU I MAGAZYNOWANIE

3.1

Odbiór

3.2

Transport

Po dostawie należy sprawdzić integralność jednostki, biorąc pd uwagę, że jednostka opuściła fabrykę w idealnym
stanie.
Ewentualne uszkodzenia muszą zostać natychmiast zgłoszone przewoźnikowi i zanotowane w liście przewozowym,
przed jego podpisaniem.
Właściwe biuro handlowe lub producent będą musieli zostać poinformowani jak najszybciej o rozmiarach uszkodzeń.
Klient musi sporządzić raport pisemny i fotograficzny, dotyczący każdego ewentualnego uszkodzenia.
Utylizacja materiałów opakowania odbywa się na odpowiedzialność adresata i musi być wykonana zgodnie z
przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia.

Spedycja jednostki z fabryki odbywa się przy pomocy odpowiednich środków, z prawidłową blokadą w celu uniknięcia
jakiejkolwiek możliwości ruchu podczas transportu drogowego, który mógłby uszkodzić jednostkę lub spowodować
wypadek.
W przypadku, gdy przewidziane jest przeniesienie na inne środki transportu w celu kontynuacji podróży, konieczne
jest zastosowanie wszystkich środków niezbędnych dla zagwarantowania prawidłowych warunków bezpieczeństwa,
w zakresie zarówno używanych środków, jak i kotwienia, w celu uniknięcia uszkodzeń.
Jeśli przewiduje się transport jednostki po drogach złej jakości, należy poinformować o tym wcześniej producenta, by
zastosował on odpowiednie zabezpieczenia, w celu uniknięcia uszkodzenia jednostki.
Jeśli przewiduje się transport w kontenerze, należy upewnić się, że jednostka jest odpowiednio zamocowana.
W przypadku transportu drogowego, morskiego lub powietrznego, należy zapoznać się z kodami ADR, IMDG i IATA
itp., obowiązującymi w momencie transportu.
Przed zorganizowaniem transportu Producent poinformuje o ilości i rodzaju czynnika chłodniczego zawartego w
maszynie.
Transport jednostki z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi (A2L) musi zostać wykonany zgodnie z
europejskimi normami i rozporządzeniami oraz normami lokalnymi, jeśli mają one zastosowanie.
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3.3

Przenoszenie

Przed każdą operacją przenoszenia jednostki, należy sprawdzić nośność środków transportu jest odpowiednia do
ciężaru jednostki.
Przenoszenie musi zostać wykonane przez wykwalifikowany personel, odpowiednio wyposażony.
Podczas wszystkich operacji przenoszenia należy upewnić się, że jednostka została odpowiednio
zabezpieczona, w celu uniknięcia jej wywrócenia lub przypadkowego upadku.

Czynności dźwigowe powinny być wykonane przez wykwalifikowany i upoważniony personel, stosując
odpowiednie środki ostrożności; niewłaściwe przeprowadzenie tych czynności może spowodować
zagrożenie dla osób i dla rzeczy.

Czynności związane z przemieszczeniem należy wykonywać wolno i unikając nagłych manewrów i
uderzeń.

Pod żadnym pozorem nie należy przebywać i/lub przechodzić pod jednostką lub w jej pobliżu, kiedy
jest podniesiona. Należy stosować wyłącznie systemy dźwigowe zaprojektowane i nadające się do
podnoszenia jednostki.
W trakcie rozładunku i ustawiania jednostki, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wykonywać nagłych i
gwałtownych manewrów, unikając stosowania elementów jednostki jako zaczepów.
Sprawdzić, czy maszyna i liny dźwigowe mają odpowiednie wymiary i odpowiednią nośność i stosować się skrupulatnie
do instrukcji. Stosować wyłącznie urządzenia wydajne w optymalnym stanie.
Sprawdzić, czy urządzenia podnoszące mają odpowiednie gabaryty i odpowiednią nośność i stosować się skrupulatnie
do instrukcji. Stosować wyłącznie urządzenia sprawne w optymalnym stanie.
Wszelkie operacje na jednostce, włączając w to usuwanie opakowania lub podłączenia powinny być prowadzone na
jednostce umieszczonej na podłożu.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podnoszenia załączonymi do jednostki.
Pod jednostką znajduje się paleta, która pozwala na rozładunek i przeniesienie jednostki, również przy pomocy
odpowiedniego wózka podnośnikowego.
Ewentualne zastosowanie elementów antywibracyjnych pod podstawą jednostki powinno być wykonywane z
podniesioną jednostką o ponad 200 mm od podłoża i nie pozostając pod jednostką.
Przed wyciągnięciem palety, należy odkręcić śruby, które mocują ją do jednostki.
Śruby są widoczne przez otwory w bazie, w celu ich odkręcenia należy użyć klucza 10.
Po usunięciu palety, jednostkę należy podnieść wyłącznie przy użyciu pasów i żółtych uchwytów do podnoszenia
przymocowanych do podstawy.
Użyć odpowiednich szekli, aby przymocować pasy do klamer dźwigowych.

Rys. 2 Specjalny zaczep pasa do klamer dźwigowych
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Do podnoszenia należy wykorzystać wszystkie klamry dźwigowe znajdujące się w jednostce.

Rys. 3 Podnoszenie przy użyciu zawiesi

Aby uniknąć kontaktu pasów z jednostką, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia górnych
krawędzi.
Obowiązek stosowania balastu, wyregulowanego na szerokość jednostki, w celu zagwarantowania stabilności
podnoszenia
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4

OPIS PRODUKTU

4.1

Przewidziane zastosowanie

4.2

Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem

Jednostki te przeznaczone są do chłodzenia i ogrzewania powietrza, powszechnie używane w systemach
klimatyzacyjnych.
Są to autonomiczne klimatyzatory o dużej wydajności, dla stosowania zarówno w lecie, jak i w zimie, które pozwalają
na uzyskanie pełnej kontroli temperatury i wilgotności oraz an odzysk rozproszonego ciepła i jego ponowne użycie.
Można użyć aplikacji zarówno dostępnych na rynku, jak i przemysłowych, które poza zmiennością obciążenia, mogą
charakteryzować się wysokimi obciążeniami utajonymi i koniecznością zagwarantowania optymalnych warunków
działania.
Stosowanie ich jest zalecane w granicach określonych w „Dzienniku technicznym”.

Zabrania się użytkowania jednostki:
-- w przestrzeni potencjalnie zagrożonej wybuchem;
-- w warunkach zagrażających pożarem;
-- w środowiskach o nadmiernym zapyleniu;
-- w środowisku niekompatybilnym z zadeklarowanym stopniem ochrony IP;
-- przez nieprzeszkolonych pracowników;
-- w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
-- przy nieprawidłowej instalacji;
-- z wadami zasilania;
-- w przypadku całkowitego lub częściowego nieprzestrzegania instrukcji;
-- w przypadku braku przeprowadzania czynności konserwacyjnych i/lub w przypadku stosowania nieoryginalnych
części zamiennych.
-- z nieskutecznymi narządami bezpieczeństwa.
-- w przypadku modyfikacji lub innych działań, na które producent nie wyraził zgody.
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4.3

Urządzenia sterowania i bezpieczeństwa

4.4

Zasady działania

4.5

Struktura

4.6

Dane techniczne

Jednostka jest sterowana całkowicie elektronicznie, przy zastosowaniu mikroprocesora, który przy pomocy różnych
zainstalowanych czujników temperatury i ciśnienia, utrzymuje działanie urządzenia w granicach bezpieczeństwa.
Wszystkie parametry dotyczące sterowania jednostką zostały opisane w „Instrukcji sterowania”, która stanowi
integralną część dokumentacji jednostki.
Wszystkie parametry dotyczące sterowania jednostką zostały opisane w „Instrukcji obsługi”, która stanowi integralną
część dokumentacji jednostki.
W tej samej instrukcji szeroko opisane zostały mechanizmy logiczne, na podstawie których odbywa się sterowanie
urządzeniem podczas różnych faz funkcjonowania.
Urządzenia sterowania i bezpieczeństwa opisane są w „Dzienniku technicznym”.

Funkcjonowanie podstawowe tych jednostek wykorzystuje cykl odwrócony z kompresją pary, dla zmiany warunków
temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Prostsza konfiguracja dotyczy w całości recyrkulacji powietrza
Cykl chłodzenia pozwala na przeniesienie ciepła z płynu o mniejszej temperaturze na płyn o większej temperaturze.
Jednostki Roof top wyposażone są w jeden lub kilka obiegów chłodzenia; w trybie chłodzenia, powietrze chłodzone
jest - i ewentualnie osuszane - przy pomocy baterii lamelowej (parownik); pobierane ciepło zostaje usuwane na
zewnątrz przez drugą baterię lamelową (skraplacz).
Dodatkowo wersje z pompą ciepła pozwalają na odwrócenie między nimi roli parownika i skraplacza, tworząc w ten
sposób funkcję ogrzewania.
Poza filtrowaniem powietrza dostępne są też inne funkcje, które zmieniają się w zależności od konfiguracji i
wybranych akcesoriów: częściowe uzdatnianie powietrza, odzyskiwanie ciepła usuwanego powietrza, odzyskiwanie
termodynamiczne, nawilżanie, ogrzewanie dodatkowe przy pomocy palnika, baterii z ciepłą wodą lub grzałek
elektrycznych, free cooling/free heating.

Struktura wykonana jest, w zależności od rozmiarów, z ocynkowanej blachy, pomalowanej farbą proszkową
epoksydowo - poliestrową w temperaturze 180°C, co zapewnia wysoką wytrzymałość na działanie czynników
atmosferycznych lub też z profili wytłoczonych ze stopu aluminium z dodatkiem nylonu wzmocnionego szklanym
włóknem.
Podstawa i obudowa zrealizowane są z blachy ocynkowanej o dużej grubości, pokrytej z zewnątrz powłoką
epoksydową
Panele są typu sandwich o grubości 25mm, składają się z obudowy z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm
pomalowanej po stronie zewnętrznej i wypełnione są wewnątrz pianką poliuretanową dla zagwarantowania izolacji
termicznej i akustycznej jednostki. W alternatywie panele są izolowane materacem izolacyjnym z zamkniętymi
komórkami lub panelami z wełny mineralnej, dla sekcji „generatora ciepła”. Powierzchnia paneli w kontakcie z
uzdatnianym powietrzem wykonana jest z blachy ocynkowanej dla ułatwienia czynności czyszczenia i odkażania.
Stałe panele zamocowane są do struktury przy pomocy śrub w tulejkach nylonowych, wyposażonych w zatyczkę.
Ściągane panele przymocowane są do struktury przy pomocy łączników mimośrodkowych lub wkładek nylonowych
i wyposażone są w uchwyty ułatwiające ich ściąganie.

Klimatyzator powietrzny z bezpośrednim rozprężaniem, ze sprężarkami hermetycznymi, baterią parownika z
wentylatorami odśrodkowymi lub promieniowymi i baterią skraplacza z wentylatorami osiowymi.
Jednostka zrealizowana jest w dwóch sekcjach, połączonych ze sobą lecz różniących się pod względem funkcjonalnym.
Jedna sekcja przeznaczona jest do wypuszczania do atmosfery pochłoniętej z pomieszczenia i uzdatnionej energii.
Druga sekcja przeznaczona jest do uzdatniania powietrza i klimatyzacji pomieszczenia.
W konfiguracjach, w których przewidziana jest wymiana powietrza, można zarządzać odzyskiem ciepła, free cooling/
free heating.
Dla ogrzewania może być obecny gazowy generator ciepła lub bateria na ciepłą wodę lub zespół grzałek elektrycznych.
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4.7
4.7.1

Obwód powietrzno-hydrauliczny
Wentylator powietrza wewnętrznego

W zależności od konfiguracji, w jednostkach mogą znajdować się tylko wentylatory przesyłowe lub także wentylatory
powrotne.
Wentylatory są promieniowe z odwróconymi łopatkami z silnikiem wirnikowym, bezpośrednio połączonym z wirnikiem.
Wentylatory promieniowe są "EC" z silnikiem komutowane elektronicznie "brushless". Wentylator zasilany jest
napięciem z sieci prądu przemienego, regulacja prędkości odbywa się przy pomocy sygnału sterowania 0-10V DC,
pochodzącego z mikroprocesora zamontowanego na jednostce. Można w ten sposób ustawić przepływ powietrza,
przy pomocy parametru na wyświetlaczu.
Silniki są wyposażone w sygnalizację alarmową, która zawiera ochronę termiczną, przetężenie, niskie napięcie, brak
jednej lub kilku faz, zablokowany wirnik.
Wentylatory są wyposażone w styczniki i są stale pod napięciem zaraz po tym jak główny wyłącznik
sekcyjny jednostki zostanie zamknięty.

4.7.2

Czujnik przepływu dla wentylatorów

Jednostki z wentylatorami "EC" wyposażone są w przetwornik ciśnienia różnicowego, która wykrywa różnicę ciśnienia
między częścią wewnętrzną i zewnętrzną (w górze) dyszy zasysającej. Przepływ powietrza jest proporcjonalna, dla
każdej pary wentylatora/dyszy, do pierwiastka różnicy ciśnienia, zgodnie ze wzorem:

Tam, gdzie:
-- Q = Całkowity przepływ powietrza [m3/h]
-- n = liczba wentylatorów obecnych w jednostce
-- k = stała zależna od dyszy wentylatora
-- ΔP = Różnica ciśnienia na dyszy [Pa]
Wartości ciśnienia różnicowego i przepływu powietrza mogą zostać wyświetlone bezpośrednio na wyświetlaczu
mikroprocesora, który wykonuje regulację automatyczną przepływu powietrza.
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4.7.3

Czujnik zanieczyszczonych filtrów

Kontrola poziomu zatkania filtra powietrza odbywa się z wykorzystaniem presostatu różnicowego, który wykonuje
pomiar spadku ciśnienia pomiędzy urządzeniami przed filtrem i po nim.
Urządzenia sterowania zasygnalizują, z pomocą alarmu na wyświetlaczu, konieczność wymienienia lub wyczyszczenia
filtra. Maszyna będzie mimo wszystko pracować nadal.
Wartość interwencji ustawiona jest fabrycznie i może zostać zmodyfikowana na zainstalowanej jednostce, przy
pomocy śrubokrętu, na pokrętle wyposażonym w skalę.
Zabrudzenie filtra może spowodować zmniejszenie przepływu i w konsekwencji wydajność maszyny;
zaleca się przywrócenie funkcjonowania filtra w jak najkrótszym czasie, od momentu pojawienia się
sygnalizacji.

4.7.4

Filtry powietrza

4.7.5

Nawilżacz

jednostki wyposażone są w filtry na przesyle powietrza. Wymiana filtrów wykonywana jest poprzez otwarcie panelu
jednostki, na którym znajduje się wskazanie dostępu do filtrów.
Czyszczenie lub wymiana jest bardzo ważna dla zagwarantowania dobrego funkcjonowania jednostki i prawidłowego
przepływu powietrza.

Jednostki mogą być wyposażone w nawilżacz z elektrodami zanurzonymi, w zależności od wersji. Przed użyciem
należy upewnić się, że zostały wykonane wszystkie połączenia elektryczne i hydrauliczne.
W przypadku gdy konieczne jest wykonanie konserwacji lub wymiany komponentów nawilżacza, należy najpierw
opróżnić wodę zawartą w cylindrze.
Dobrze jest, w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania i trwałości cylindrów nawilżających, by
charakterystyki wody zasilającej mieściły się w wartościach granicznych. Wartości graniczne podane są w specyficznej
instrukcji.
Nie wykonywać uzdatniania przy użyciu zmiękczacza.
Zabrania się używania wody studziennej, przemysłowej, pobranej z obwodów chłodzenia, potencjalnie
zanieczyszczonej chemicznie lub bakteriologicznie. Nie zaleca się dodawania substancji dezynfekujących lub
związków antykorozyjnych, gdyż mogą być one potencjalnie drażniące.
Ewentualne, szczególne charakterystyki wody zasilającej, jak na przykład bardzo niskie lub bardzo wysokie wartości
przewodności, mogą wymagać specjalnych cylindrów nawilżających, innych niż standardowe, które należy uzgodnić
z producentem.
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4.8

Panel sterowania

Jednostka jest zarządzana w pełni przez system elektroniczny z mikroprocesorem, który posiada interfejs w formie
wyświetlacza dotykowego.
Z pomocą wyświetlacza można przejść do wszystkich funkcji jednostki, na przykład wyświetlania parametrów
funkcjonowania, ustawiania parametrów, sterowania i analizy ewentualnych problemów.

Rys. 4 Główna maska

Podstawowe operacje takie jak uruchomienie i zatrzymanie jednostki, zmiana set pointu i kontrola stanu
funkcjonowania, mogą być przeprowadzone w bardzo łatwy sposób.
W przypadku innych operacji, należy korzystać z instrukcji kontroli, która stanowi część integralną dokumentacji
jednostki.
Poniższe instrukcje dotyczą głównej strony, do której uzyskujemy dostęp z każdej innej strony, z ikoną z symbolem
"Menu", jeżeli występuje lub z ikoną z symbolem "zielona strzałka po lewej stronie".
"Menù" z głównego okna wciskając tę ikonę przechodzimy do okna „Menu”. Z każdego innego okna, wciskając
tę ikonę powracamy o jeden poziom;
dotyk tej ikony umożliwia powrót do „loop” wcześniejszego menu, utrzymując dostęp do aktywnych danych
identyfikacyjnych.

4.8.1

Włączanie i wyłączanie jednostki z wyświetlacza

4.8.2

Włączanie i wyłączanie jednostki z pozwolenia zewnętrznego

W głównym oknie, przy pomocy ikony „ON/OFF”, ustawić się na oknie uruchamiania i zatrzymywania jednostki.
W górnej części okna podany jest stan jednostki, w części centralnej obecna jest ikona „ON/OFF”.
Dotkniecie ikony modyfikuje stan jednostki z „pracującej” na „wyłączoną” i na odwrót.

Aby móc włączyć i wyłączyć jednostkę ze zdalnego pozwolenia, należy upewnić się, że funkcja ta jest aktywna.
W celu włączenia jednostki, konieczne jest zamknięcie pozwolenia zewnętrznego. Dla wyłączenia, konieczne jest
jego otwarcie.
Pozwolenie zewnętrzne zostaje podłączone do zacisków "1" i "2", obecnych na listwie zaciskowej.
Pozwolenie zewnętrzne musi być stykiem neutralnym.
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4.8.3

Zmiana nastawy

4.8.4

Ustawienie pasm godzinowych

4.8.5

Zmiana języka

4.8.6

Zmiana godziny i daty

W głównym oknie, przy pomocy ikony „Menu” przejść do głównego menu.
W pod menu „Nastawa” wybrać funkcję, której nastawę chce się zmienić.
Ewentualnie przewinąć parametry do momentu pojawienia się parametru nastawy.
Wybrać parametr nastawy w celu aktywacji klawiatury.
Ustawić nową wartość i potwierdzić zielonym symbolem parafki.

Ustawienie pasm godzinowych wymaga dostępu za pomocą hasła.
W głównym oknie, przy pomocy ikony „Menu” przejść do głównego menu i wybrać menu "Parametry".
W podmenu "Parametry" wybrać funkcję "ES - Energy saving", żeby uzyskać dostęp do parametrów pasm
godzinowych.
Wybrać parametr, który ma być zmieniony, aby uaktywnić klawiaturę.
Ustawić nową wartość i potwierdzić zielonym symbolem parafki.

Przejść do głównego menu za pomocą ikony "Menu" i wybrać menu "Języki”, aby uzyskać dostęp do ekranów, na
których znajdują się dostępne języki.
Jeśli wymagany język nie jest obecny na ekranie, można go wyszukać za pomocą strzałek.
Wybór aktywuje wybrany język

W "Konfiguracjach" wybrać "Datę i godzinę", żeby wejść na ekran w celu zmiany ustawień
Wybierając ikonę pisania w prawym dolnym rogu wchodzi się do ekranu modyfikacji.
Zaznaczenie poszczególnych wartości w zielonym kolorze, aktywuje wirtualną klawiaturę, za pomocą której można
ustawić nowe wartości. Po ustawieniu wartość musi zostać potwierdzona za pomocą znaku wyboru.
Po zmianie wartości, ustawienia należy zapisać za pomocą ikony zapisu w prawym dolnym rogu.
Za pomocą strzałki w lewo można powrócić do poprzedniej maski bez zapisywania wprowadzonych zmian.

4.9

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stanowi bardzo ważną część dokumentacji i znajduje się wewnątrz każdej jednostki.
Należy koniecznie korzystać z tej dokumentacji w razie wszelkich niejasności lub wątpliwości zarówno w odniesieniu
do dodatkowych połączeń elektrycznych i mocy, jak i danych elektrycznych.
W szczególności, należy postępować zgodnie ze schematem elektrycznym w odniesieniu do możliwości zdalnego
sterowania dostępnymi funkcjami.
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5

INSTALACJA

Podczas instalacji lub w sytuacjach, w których konieczne jest dokonywanie napraw w jednostce, niezbędne jest ścisłe
przestrzeganie instrukcji znajdujących się w niniejszym podręczniku, stosowanie się do wskazówek umieszczonych
na obudowie jednostki, a także wdrożenie wszelkich środków bezpieczeństwa odpowiednich do danej sytuacji.
Ciśnienia obecne w obwodzie chłodzącym i elementy elektryczne mogą prowadzić do powstawania
ryzykownych sytuacji w czasie interwencji instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.1

Wymiary i ciężar

5.2

Miejsce instalacji

Na koniec należy umieścić poprawnie jednostkę, informacje na temat wymiarów i wagi są dostępne na schemacie z
wymiarami dostarczonym z potwierdzeniem zamówienia.

W celu ustalenia najlepszego miejsca do zainstalowania jednostki wraz z odpowiednimi przyłączami, należy zwrócić
uwagę na następujące aspekty:
-- wymiary i pochodzenie przewodów powietrzno-hydraulicznych;
-- wymiarów i pochodzenia przewodów hydraulicznych;
-- lokalizacja zasilania elektrycznego;
-- dostęp do operacji konserwacyjnych i napraw;
-- udźwig płaszczyzny wspornikowej;
-- wentylacja kondensatora chłodzonego powietrzem;
-- kierunek i ekspozycja na promienie słoneczne. Jeśli jest to możliwe, bateria kondensatora nie powinna być
wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
-- dominujący kierunek wiatrów. Unikać pozycjonowania jednostki w taki sposób, by wiejące wiatry powodowały
zjawisko recyrkulacji powietrza w baterii kondensatora .
-- rodzaj powierzchni. Unikać pozycjonowania jednostki na powierzchniach w ciemnym kolorze (na przykład
powierzchnie pokryte papą), aby nie doprowadzać do przegrzania podczas funkcjonowania;
-- możliwe odbicia, rezonans i interakcje akustyczne z elementami zewnętrznymi w stosunku do jednostki;
Należy zachować ostrożność przy obecności kominów, spustów i odpowietrzników innych instalacji.
Powietrze może być zasysane przez zasuwę powietrza odzyskanego i przez jednostkę przesyłu, w
pomieszczeniach, w których przewidziana jest klimatyzacja.
Wszystkie modele serii zostały zaprojektowane i wyprodukowane z przeznaczeniem do instalacji na zewnątrz (tarasy,
ogrody), dlatego też należy unikać zadaszenia lub pozycjonowania w pobliżu roślin (nawet jeśli zasłaniałby tylko
częściowo jednostkę), by uniknąć możliwości recyrkulacji powietrza.
Należy obowiązkowo przestrzegać przestrzeni wskazanych na schemacie przedstawiającym wymiary
jednostki.
Jeśli jednostka jest zainstalowana w strefach szczególnie wietrznych, należy przewidzieć bariery
chroniące przed wiatrem, aby uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki.
Jednostki z pompą ciepła, podczas odmrażania, pozwala na odprowadzanie wody, która zamarza
przy ujemnych temperaturach. Mimo instalacji jednostek w idealnie poziomej pozycji, należy
przewidzieć, w oparciu, nachylenie, w celu odprowadzania wody odmrażania, do spustów, studzienek
lub do miejsc, w których nie istnieje zagrożenie pożarem.

Jednostka zawiera gaz chłodzący sklasyfikowany jako A2L lekko łatwopalny.
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Jednostka musi być zainstalowana w miejscu, w którym ewentualny wyciek czynnika chłodniczego nie
może przepłynąć do środka budynków ani spowodować obrażeń osób lub uszkodzeń mienia.
Podobnie, w przypadku wycieku, czynnik chłodniczy nie może przedostać się do wlotów świeżego
powietrza, drzwi lub podobnych otworów, nie może gromadzić się pod powierzchnią do chodzenia ani
wewnątrz wpustów ściekowych.
Odpływ zaworów bezpieczeństwa musi być podłączony do rurociągu, zgodnie z ustaleniami
dyrektyw krajowych i / lub europejskich, upewniając się, żeby nie znajdował się on w pobliżu spustów
ściekowych, włazów i innych otworów, które mogą zawierać czynnik chłodniczy; odpływ nie może
znajdować się w pobliżu wlotów świeżego powietrza, drzwi lub podobnych.
Odpływ nie może znajdować się w pobliżu źródeł zapłonu, zgodnie z wymogami normy EN378-2.
Instalator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny i klasyfikacji strefy niebezpiecznej dla
miejsca instalacji, zgodnie z wymogami normy EN378-3.
W przypadkach bardziej restrykcyjnych, zawsze należy odwoływać się do obowiązujących przepisów
lokalnych.

5.3

Montaż

Jednostki są wysyłane przez fabrykę po wykonanych testach i do instalacji potrzebują wyłącznie podłączeń
elektrycznych, powietrzno-hydraulicznych i hydraulicznych.
Jedyny komponent wysyłany niezamontowany to osłona przeciwdeszczowa dla jednostek, które przewidują wymianę
powietrza i w związku z tym wyposażone są w otwór wlotowy powietrza z zewnątrz.

5.3.1

Pozycjonowanie zewnętrzne

Konieczne jest stworzenie solidnej podstawy, na której zostanie oparta jednostka.
Podstawa taka musi być idealnie płaska i pozioma, jej wymiary powinny być odpowiednie do wymiarów jednostki.
Podstawa musi być:
-- Wykonana w odpowiednich fundamentach, o wysokości w stosunku do otaczającego terenu, około 15-20 cm'
-- płaska, pozioma i utrzymująca ciężar przynajmniej 4 razy większy od ciężaru operacyjnego jednostki'
-- dłuższa i szersza od jednostki o przynajmniej 30 cm.
Jednostki przekazują do terenu na niskim poziomie drgań: zaleca się jednak włożenie miedzy ramę podstawy a
płaszczyzną oparcia, taśmy ze sztywnej gumy.
W przypadku, gdy konieczne okazałoby się lepsze zaizolowanie, dobrze jest wykorzystać podkładki antywibracyjne,
dostępne jako akcesoria.
W przypadku instalacji na dachu lub na piętrach pośrednich, jednostka i przewody muszą być izolowane od murów
i sufitów. Jednostki nie powinny być w każdym razie pozycjonowane w pobliżu prywatnych biur, sypialni lub stref, w
których wymagane są niskie poziomy emisji akustycznych.
Dobrze jest nie wykonywać instalacji w wąskich lub ciasnych miejscach, w celu uniknięcia zewnętrznych zjawisk
pogłosu, odbicia, rezonansu i interakcji akustycznych.
Jednostki wyposażenia w baterie standardowe (miedź-aluminium) nie mogą być instalowane w pomieszczeniach z
agresywną atmosferą chemiczną, w celu uniknięcia zjawisk korozji.
Należy zwrócić szczególną uwagę na atmosfery z zwartością chlorku sodu, które przyspieszają korozję spowodowaną
prądami galwanicznymi, dlatego też należy unikać instalacji jednostki z bateriami niezabezpieczonymi przed
środowiskiem morskim.
Dla instalacji w pomieszczeniach morskich, w pobliżu hodowli zwierząt i w strefach przemysłowych, silnie
zanieczyszczonych, konieczne jest zamówienie baterii z powierzchniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Należy w każdym razie zwrócić się do naszego biura handlowego, by ustalić jak najbardziej korzystne rozwiązanie.
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5.3.2

Montaż pokryw przeciwdeszczowych

Na otworze wlotu powietrza z zewnątrz przewidziany jest montaż osłony przeciwdeszczowej.
Osłona powstaje przy użyciu pokryw; liczba elementów tworzących ochronę zależy od wielkości otworu.
Osłona dostarczana jest z zestawem do montażu dla instalatora.
Poza pokrywami zestaw zawiera siatkę ochronną i śruby samowiercące dla zamocowania.

Rys. 5 Osłona przed deszczem

Siatka ochronna musi zostać zamocowana między osłoną a ramą jednostki.
Dla zamocowania należy użyć wkrętarki z tulejką 6 mm.
Prawidłowy montaż:
-- Oprzeć filtr siatkowy na otworze poboru powietrza z zewnątrz;
-- rozpocząć montaż od górnej części otworu;
-- przy użyciu otworów obecnych na każdym elemencie osłony zamocować je do ramy jednostki, przy użyciu śrub
samowiercących, na wyposażeniu.
-- powtórzyć czynność dla wszystkich elementów osłony.

5.3.3

Podkładki antywibracyjne

Zaleca się, w celu zmniejszenia drgań przenoszonych na strukturę, zastosowanie podkładek antywibracyjnych
gumowych lub sprężynowych, dostępnych jako akcesorium i zamawianych wraz z jednostką.
Schemat wymiarowy z oznaczeniem na ziemi, pokazuje pozycję i obciążenie każdej podkładki antywibracyjnej.
Operacja mocowania podkładek antywibracyjnych musi zostać wykonana przez pozycjonowaniem jednostki na
ziemi.
Dla instalacji podkładek antywibracyjnych należy zapoznać się z instrukcjami załączonymi do akcesoriów.
Podczas mocowania podkładek antywibracyjnych, jednostka musi zostać podniesiona na wysokość
nieprzekraczającą 200 mm od ziemi i nie należy wkładać pod jednostkę żadnych części ciała.
5.3.3.1
Gumowe podkładki antywibracyjne
Podkładka antywibracyjna składa się z górnej pokrywy metalowej, w której umieszczona jest śruba mocująca do
podstawy jednostki. Podkładka antywibracyjna zostaje przymocowana do podstawy przy pomocy dwóch otworów
w kołnierzu. Na kołnierzu podkładki antywibracyjnej podany jest numer (45,60,70 ShA), który identyfikuje twardość
podkładki gumowej.

Rys. 6 Gumowe/metalowe podkładki antywibracyjne
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5.3.4

Zmniejszanie hałasu

5.3.5

Minimalne odległości

Jednostki są zaprojektowane i wyprodukowane przy zwróceniu szczególnej uwagi na ograniczenie emisji dźwiękowej
podczas funkcjonowania.
Oprócz wersji standardowych dostępne są również wersje z wnęką sprężarek wyłożoną materiałem dźwiękochłonnym
w celu zmniejszenia emisji hałasu.
Prawidłowa instalacja, zarówno dotycząca miejsca, jak i komponentów, jak opisano w odpowiednim rozdziale,
pozwala na uniknięcie rezonansu, odbijania dźwięku, czy drgań, które mogą być wyjątkowo uciążliwe.
Jeśli poza wykonaniem powyższych wskazań, konieczne okazałoby się dodatkowe wyciszenie, dobrym rozwiązaniem
jest użycie barier akustycznych.
Bardzo ważne jest, by każda interwencja mająca na celu izolacją akustyczną jednostki, nie wpływała na jej prawidłową
instalację i funkcjonowanie.
Z tego powodu nie należy ograniczać przestrzeni serwisowych i unikać instalacji osłon, które mogłyby powodować
recyrkulację między przesyłem a zasysaniem powietrza.

Przestrzenie serwisowe do przestrzegania podane są na rysunkach wymiarowych załączonych do dokumentacji
jednostki.
Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza, zarówno w zasysaniu, jak i w przesyłaniu baterii
kondensatora.
Bardzo ważne jest, by unikać zjawisk recyrkulacji między zasysaniem a przesyłaniem, co może spowodować
obniżenie wydajności jednostki lub wręcz przerwanie normalnego funkcjonowania.
Obecność ścian dużej wysokości w pobliżu jednostki, negatywnie wpływa na jej funkcjonowanie.
W przypadku jednostek instalowanych obok siebie, minimalna odległość musi wynosić 3 metry.
Zaleca się pozostawienie wystarczającej przestrzeni, w celu umożliwienia ewentualnego wyciągnięcia dużych
gabarytowo elementów, takich jak wymiennik ciepła lub sprężarki.
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5.4

Połączenia hydrauliczne
W przypadku gdy przewidziane są w jednostce organy, które wymagają podłączenia hydraulicznego,
do wykonania przez instalatora, należy obowiązkowo zamontować filtr metalowy siatkowy, z
oczkami nieprzekraczającymi 1 mm na przewodach wlotowych. W przypadku jego braku, następuje
natychmiastowe wygaśnięcie gwarancji.

5.4.1

Podłączenie do baterii z ciepłą wodą
Stosowanie wody z zawartością iłu lub wapna może spowodować szybkie obniżenie wydajności
baterii.

Podłączyć baterię z ciepłą wodą, zgodnie ze wskazaniami wlotu i wylotu, podanymi na jednostce.
Wymagane średnice i typ połączenia podane są na rysunkach wymiarowych.
Zaleca się zasilanie baterii mieszanką wody i glikolu, w stężeniu zależnym od minimalnych temperatur zimowych, w
ceku zapobiegnięcia zamarzaniu wody wewnątrz obiegu hydraulicznego podczas okresów zatrzymania.
Jeśli nie używa się mieszanki wody z glikolem, należy opróżnić obieg hydrauliczny, jeśli przewiduje
się przedłużone okresy zatrzymania.
Aby ułatwić czynności opróżniania obiegu, zamontowany jest zawór spustowy, umieszczony w dolnej części
kolektora zasilającego baterię z ciepłą wodą. Na tym samym kolektorze, w górnej części, znajduje się również zawór
odpowietrzający, używany do eliminacji ewentualnych zatorów powietrznych.
Procent glikolu określany jest w zależności od minimalnej przewidzianej w otoczeniu temperatury.

Minimalna temperatura otoczenia (°C)
Temperatura zamarzania (°C)
Przeciw zamarzaniu
Glikol etylowy
Glikol propylenowy
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Odprowadzanie skroplin baterii powietrza wewnętrznego

Zbiornik na skropliny wyposażony jest dla połączenia w przewód gwintowany R 1” męski.

Rys. 7 Połączenie do zbiornika na skropliny

W przewodach odpływowych musi być zawsze umieszczony odpowiedni syfon, aby zapobiec zasysaniu powietrza
z zewnątrz.
Dobrą praktyką jest wykonanie syfonu tuż za połączeniem ze zbiornikiem.
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Rys. 8 Syfon odpływowy skroplin

Przewód odprowadzania skroplin nie może być nigdy podłączony do sieci ściekowej, leczy wyłącznie do sieci wody
deszczowej, by uniknąć ewentualnego zasysania nieprzyjemnych zapachów.

5.4.3

Odprowadzanie skroplin baterii powietrza zewnętrznego

Zbiornik na skropliny wyposażony jest dla połączenia w przewód gwintowany R 1” męski.

Rys. 9 Połączenie do zbiornika na skropliny

Odprowadzanie skroplin baterii powietrza zewnętrznego może zostać pozostawione wolne.
Jeśli odprowadzenie skroplin odbywa się przy użyciu przewodów, należy unikać ich zamarzania.

5.4.4

Podłączenie do nawilżacza

Gdzie jest obecnym, nawilżacz musi być zasilany wodą z sieci, bez dodatków, najlepiej przefiltrowaną w celu
usunięcia nieczystości i/lub drobnych cząsteczek stałych. Średnice połączeń podane są na rysunkach wymiarowych.
Zaleca się realizację przewodu opróżniającego z materiału nieprzewodzącego elektrycznie.
Woda opróżniana przez nawilżacz może osiągnąć 100 °C.

Należy obowiązkowo zainstalować syfon dla opróżniania wody z nawilżacza.

Nie zasilać nigdy nawilżacza wodą demineralizowaną lub zmiękczoną.
Dalsze informacje dotyczące instalacji można znaleźć w rozdziale "Nawilżacz".
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5.5

Połączenia elektryczne

Wszystkie czynności o charakterze elektrycznym muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolone i poinformowane o ryzyku związanym z takimi operacjami.
Zwymiarowanie i charakterystyki linii elektrycznych odpowiednich komponentów mogą być określone przez personel
posiadający uprawnienia w zakresie projektowania instalacji elektrycznych, który przestrzega norm międzynarodowych
i kraju miejsca instalacji jednostki, obowiązujących w momencie instalacji.
W razie konieczności instalacji komponentów zewnętrznych na jednostce, należy obowiązkowo zapoznać się ze
schematem elektrycznym, dostarczonym wraz z jednostką.
Schemat elektryczny, wraz z instrukcjami, musi być starannie przechowywany i dostępny w celu konsultacji przy
interwencjach na instalacji.
Wprowadzenie:
-- podłączenia elektryczne muszą być zrealizowane zgodnie z informacjami podanymi na schemacie elektrycznym,
załączonym do jednostki i zgodnie z normami obowiązującymi w miejscu instalacji.
-- podłączenie uziemienia jest obowiązkowe w świetle prawa.
-- instalator musi przewidzieć podłączenie kabla uziemiającego z odpowiednim zaciskiem PE na listwie uziemiającej,
umieszczonej wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej.
-- instalator musi zapewnić podłączenie kabla uziemiającego z odpowiednim zaciskiem PE na listwie uziemiającej,
umieszczonej wewnątrz panelu elektrycznego, jak określono w pkt 8.2.6 normy EN 60204-1.
-- Standardowe napięcie zasilania (zobacz odpowiedni schemat elektryczny) nie może ulegać wahaniom
przekraczającym ±10%, a odchylenia między fazami muszą być zawsze poniżej 2%. Jeśli tak się nie dzieje,
należy skontaktować się z naszym biurem technicznym w celu zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.
-- Standardowe napięcie zasilania (zobacz odpowiedni schemat elektryczny) nie może ulegać wahaniom
przekraczającym ±10%, a odchylenia między fazami muszą być zawsze poniżej 2%;
-- zasilanie obwodu kontrolnego pochodzi od linii mocy przy pomocy transformatora umieszczonego w rozdzielnicy
elektrycznej; obieg kontrolny chroniony jest odpowiednimi bezpiecznikami;
-- sprawdzić, czy linia zasilająca jest podłączona w prawidłowej sekwencji faz, w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara;
Urządzenia te spełniają wymagania normy IEC 61000-3-12, dotyczącej limitów prądów
harmonicznych, pod warunkiem, że moc zwarciowa "Ssc", w punkcie połączenia pomiędzy zasilaniem
urządzeniem a systemem publicznym, jest większa lub równa tej podanej na schemacie elektrycznym
dostarczonym z jednostką.
Instalator lub użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za zapewnienie, w razie potrzeby w
porozumieniu z operatorem sieci dystrybucyjnej, że urządzenie jest podłączone wyłącznie do źródła
zasilania o wartości znamionowej mocy zwarcia "Ssc" większej lub równej wartości podanej na
schemacie elektrycznym dostarczonym wraz z jednostką.
Do podłączenia przewodu zasilającego jednostki służy metalowy kołnierz zaślepiający, znajdujący się na spodniej
stronie puszki rozdzielczej.

Rys. 10 Kołnierz przewodu zasilającego (widok od spodu panelu elektrycznego)

W celu przeprowadzenia przewodów zasilających należy zdjąć kołnierz i wywiercić w nim otwory w celu zamontowania
odpowiednich dławnic kablowych.
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Dla mocowania kabla zasilającego, należy użyć systemów mocowania kabli mocy, które są odporne
na siły rozciągania i skrętu.
Ciężar kabli nie może obciążać systemu podłączenia elektrycznego.
Przekrój kabla i zabezpieczenia linii muszą być zgodne ze wskazaniami schematu elektrycznego.

Połączenia z rozdzielnicą elektryczną muszą być wykonane przy zachowaniu zadeklarowanych stopni
ochrony IP.
W panelu elektrycznym obecny jest przekaźnik sekwencji i minimalnego/maksymalnego napięcia faz wyposażony w
trzy diody LED.
Zapalona zielona dioda LED sygnalizuje obecność linii trójfazowej i zamknięcie styku zezwolenia.
Żółta dioda LED z krótkim i powolnym miganiem sygnalizuje brak jest fazy (styk zezwolenia otwarty).
Żółta dioda LED z krótkim i szybkim miganiem sygnalizuje niewłaściwą kolejność faz (styk zezwolenia otwarty).
Czerwona dioda LED z krótkim i szybkim miganiem oraz zapalona zielona dioda LED sygnalizują, że napięcie
zasilania jest poza kontrolowanymi granicami napięcia (styk zezwolenia zamknięty).
Czerwona dioda LED z długim miganiem sygnalizuje alarm w przypadku zbyt niskiego napięcia w stosunku do
wartości kontrolowanej (styk zezwolenia otwarty).
Czerwona dioda LED z długim miganiem sygnalizuje alarm w przypadku przepięcia w stosunku do wartości
kontrolowanej (styk zezwolenia otwarty)

Rys. 11 Przekaźnik sekwencji faz

Styk przekaźnika sekwencji faz przerywa zasilanie 230 V, dlatego też sterownik będzie wciąż zasilany,
lecz wentylatory i sprężarki nie zostaną uruchomione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na częściach elektrycznych, należy upewnić się, że nie są
one pod napięciem.
Jeśli używa się wyłącznika różnicowego zabezpieczającego linię zasilającą, w jednostkach z
falownikiem należy użyć wyłączników typu „B” lub „B+”, z minimalnym progiem interwencji 300 mA i
opóźnionym wyzwalaniem.
Połączenia elektryczne do styków neutralnych, które zasilane są przez źródła zewnętrzne, muszą
posiadać zabezpieczenia nadprądowe i uziemienia.
Obieg styków neutralnych wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej wykonany jest przy użyciu kabli w
kolorze pomarańczowym.
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5.6

Połączenia powietrzno-hydrauliczne

Zwymiarowanie kanałów musi zostać wykonane w odpowiedni sposób, by nie tworzyć nieprzewidzianych strat
ładunku, skoncentrowanych i/lub rozłożonych, które mogłyby spowodować zmniejszenie przepływu powietrza, w
stosunku do tej zaprogramowanej. Straty ładunku w kanałach nie mogą przekroczyć mocy użytecznej, dostarczanej
przez wentylatory (dla specjalnych zastosowań należy skonsultować się z naszym Biurem Technicznym).
Kanały podłączone do jednostki nie powinny zawierać źródeł zapłonu zgodnie z określeniem IEC
603335-2-40:2018.

5.6.1

Kanały powrotu i przesyłu

Jednostki są przystosowane do różnych połączeń, zarówno kanału powrotu, jak i przesyłu.
W celu identyfikacji, odnieść się do rysunku z wymiarami podanych w dokumentacji jednostki.
W celu połączenia należy ściągnąć panele zamknięcia, z którymi została wysłana jednostka.

Rys. 12 Podłączenie kanałów powrotu

Rys. 13 Połączenie kanałów przesyłu.

Rys. 14 Połączenie boczne
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Jeśli przesył odbywa się w dół, należy ściągnąć panel na dnie jednostki

Rys. 15 Połączenie w dół

5.6.2

Połączenie kanałów

Prawidłowa instalacja kanałów powinna odpowiadać następującym zaleceniom:
-- wymiary kanałów muszą być równe przynajmniej otworom przesyłowym i zasysającym, przewidzianym na
jednostce. Lepiej poszerzyć przewody w pobliżu maszyny, zrealizowane zgodnie z dobrą praktyką inżynieryjną;
-- kanały muszą być podłączone do jednostki przy pomocy nałożenia łącznika antywibracyjnego, w celu ograniczenia
przesyłania wibracji z jednostki do kanałów;
-- zapieczętować połączenia w taki sposób, by uniknąć strat powietrza z kanałów;
-- w przypadku, gdy chce się zmniejszyć zdecydowanie hałas maszyny, poprzez kanały, należy wyposażyć je w
odpowiednie tłumiki. Spadki ciśnienia wzdłuż nich należy uwzględnić przy obliczaniu wymaganego dostępnego
ciśnienia zewnętrznego.
-- w przypadku, gdy jednostka jest wyposażona w generator ciepła z wymianą bezpośrednią, kanał przesyłu musi
zostać wyposażony w odpowiednią osłonę odcinającą płomienie, zgodnie z obowiązującymi normami.
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6
6.1

URUCHOMIENIE
Czynności wstępne
Uruchomienie jednostki może zostać wykonane tylko przez wykwalifikowany i upoważniony przez
producenta personel.
Wszystkie jednostki są wstępnie napełnione gazem chłodzącym, dlatego obwód chłodzenia jest pod
ciśnieniem.
Jednostka zawiera gaz chłodzący sklasyfikowany jako A2L lekko łatwopalny.

Sprawdzić:
-- że przyłącze elektryczne zostało wykonane w prawidłowy sposób i że wszystkie zaciski są odpowiednio zamknięte;
-- że napięcie na zaciskach RST wynosi 400 V ± 10% (lub równe temu z tabliczki znamionowej jednostki, w
przypadku specjalnego napięcia).
-- by w manometrach (jeśli obecne) lub na wyświetlaczu kontrolnym wskazane było ciśnienie gazu w obwodach
chłodzenia;
-- nie ma wycieków chłodziwa, ewentualnie przy pomocy wyszukiwania wycieków (obecność plam oleju może być
sygnałem wycieków chłodziwa).
Zwrócić uwagę na weryfikacje elektryczne i używać dpowiednich narzędzi.
Umieścić główny wyłącznik jednostki w pozycji ON i sprawdzić na wyświetlaczu kontroli czy jednostka jest w stanie
OFF, w celu uniknięcia uruchomienia.
Sprawdzić prawidłowe zasilanie oporników dla podgrzania oleju w obudowach sprężarek.
Wprowadzenie oporników obudowy odbywa się poprzez zamknięcie głównego wyłącznika i musi
zostać wykonane przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem jednostki.
Aby sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie oporników, należy zweryfikować czy dolna część sprężarek jest gorąca
lub wyższa o 10 - 15 °C od temperatury otoczenia.
Sprawdzić:
-- że ewentualne czujniki na wyposażeniu maszyny, są zainstalowane prawidłowo, zgodnie ze schematem
elektrycznym i odpowiednią dokumentacją;
-- że ewentualna zdalna kontrola jest podłączona zgodnie ze schematem elektrycznym i że funkcjonuje prawidłowo;
-- że przyłącze do sieci powietrzno-hydraulicznej zostało wykonane w prawidłowy sposób, przy pomocy kanałów
przesyłu i odbioru powietrza;
-- że podłączenia hydrauliczne zostały wykonane zgodnie ze wskazaniami na tabliczkach wlotu/wylotu i że został
zainstalowany filtr mechaniczny na wlocie jednostki (komponent obowiązkowy pod rygorem wygaśnięcia
gwarancji);
-- że układ hydrauliczny został odpowietrzony, usuwając każdą ewentualną pozostałość powietrza, ładując go
stopniowo i otwierając urządzenia odpowietrzające, łącznie z górną częścią baterii;
-- że został wykonany odpowiedni syfon na spuście skroplin.
Jeżeli jednostka jest wyposażona w palnik gazowy, należy postępować zgodnie z instrukcjami
załączonymi do jednostki.
Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić czy wszystkie panele zamykania jednostki są na ich
miejscu i są zabezpieczone odpowiednimi śrubami mocującymi.
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6.2
6.2.1

Pierwsze uruchomienie
Kontrole wstępne
W celu funkcjonowania jednostka musi mieć zamknięte pozwolenie zewnętrzne.

Odnieść się do schematu elektrycznego jednostki dla połączenia pozwolenia zewnętrznego.
Jeśli ie jest wymagane w instalacji, pozwolenie zewnętrzne musi zostać zmostkowane.
W tym celu w bloku zacisków znajduje się kawałek przewodu.

Przewód jest już włożony do zacisku "2"; Aby wykonać mostek, należy włożyć go do zacisku "1".

6.2.2

Kontrole funkcjonalne

Po uruchomieniu jednostki, po kilku sekundach uruchomi się główna wentylacja.
Uruchomienie sprężarek zależy od żądania termoregulacji i od ewentualnej aktywacji wymiany powietrza przy
uruchomieniu „funkcji mycia”.
Jeżeli "funkcja mycia" jest włączona, można ją przymusowo przerwać.

Gdy ten symbol jest wyświetlany w górnej części głównej maski, oznacza, że trwa mycie.
Naciskając na symbol mycia, wchodzi się do ekranu w celu przerwania procesu mycia.
Sprawdzić czy pobór mocy przez silniki głównej wentylacji jest zawarty w wartościach nominalnych. Większe wartości
wskazują nadmierny przepływ powietrza, który po dłuższym czasie może spowodować interwencję zabezpieczeń
elektrycznych silników.
Sprawdzić czy wartości zmierzone przez czujniki kontroli (temperatura, ciśnienie) odpowiadają wartości rzeczywistej.
Jednostka przewiduje automatyczną regulację przepływu powietrza głównej wentylacji, należy sprawdzić na
interfejsie użytkownika czy została osiągnięta wartość ustawienia przepływu. Mniejsze wartości przepływu wskazują
nadmierną stratę ładunku w obwodzie powietrzno-hydraulicznym.
Należy sprawdzić po kilku godzinach funkcjonowania sprężarek, czy urządzenia sterowania płynu nie mają
zielonej korony: żółte zabarwienie wskazuje na obecność wilgoci w obwodzie. W takim wypadku wykwalifikowany i
upoważniony personel powinien osuszyć obwód.
Sprawdzić, czy pojawiają się pęcherzyki w kontrolce płynu. Ciągłe przesuwanie się pęcherzyków może wskazywać
na brak chłodziwa i konieczność uzupełnienia go. Niemniej jednak dopuszcza się obecność kilku pęcherzyków.
Należy obowiązkowo prowadzić rejestr jednostki (którego nie dostarczamy), który umożliwi zachowanie śladów
interwencji prowadzonych na jednostce. W ten sposób będzie łatwiej zorganizować odpowiedni interwencje ułatwiając
kontrolę i zapobiegając usterkom.
Należy odnotować w rejestrze typ chłodziwa, datę i rodzaj przeprowadzonej interwencji (konserwacja lub naprawy),
opis interwencji z ewentualnymi wymienionymi częściami, zastosowane środki, operatora, który przeprowadził
interwencje i jego kwalifikacje.
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6.3

Kalibracja elementów zabezpieczających
Jakakolwiek interwencja na jednostce musi zostać wykonana przez wykwalifikowany i upoważniony
personel. Błędne wartości kalibracji mogą spowodować poważne uszkodzenia jednostki oraz
obrażenia osób.

Urządzenia kontrolne i zabezpieczające są skalibrowane i przetestowane w fabryce, przed spedycją jednostki.
Mimo wszystko, po uruchomieniu jednostki, konieczne jest wykonanie weryfikacji urządzeń zabezpieczających (tylko
presostaty wysokiego ciśnienia).
Weryfikacje muszą być przeprowadzone w sposób zgodny z opisem w rozdziale "Kontrole okresowe".
Wartości kalibracji zostały przedstawione w tabeli.

Elementy kontrolne i zabezpieczające
Presostat wysokiego ciśnienia dla jednostki
UATYA25
Presostat wysokiego ciśnienia dla wszystkich
pozostałych
Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia
(jeżeli istnieje)

6.4

Nastawa
aktywacji

Różnicowy

Ponowne
uzbrojenie

42,0 barg

8,0 barg

Ręczny

44,0 barg

8,0 barg

Ręczny

46 barg

-

-

Kontrole podczas funkcjonowania

Z działającymi w 100 % obwodami, stabilnymi w warunkach pracy zbliżonych do warunków nominalnych, należy
sprawdzić:
-- że pobór energii przez jednostkę jest zbliżony do danych zamieszczonych na schemacie elektrycznym. Wartości
zdecydowanie różniące się mogą być związane z regulowanym funkcjonowaniem jednostki, z warunkami pracy
mocno odbiegającymi od warunków nominalnych lub z nieprawidłowym funkcjonowaniem jednego lub kilku
komponentów;
-- że różnica między temperaturą skraplania każdego obwodu a temperaturą powietrza jest mniejsza niż 25°C. Jeśli
miałaby być większa, należy sprawdzić czy wszystkie wentylatory obracają się prawidłowo i czy nie są obecne
przeszkody lub brud na powierzchni baterii skraplacza;
-- wartość przegrzania gazu na zasysaniu: optymalna wartość zawarta jest między 4 a 7°C;
-- wartość zbytniego schłodzenia płynu na wylocie kondensatora: optymalna wartość zawarta jest między 5 a 10°C;
-- że lampka płynu jest w kolorze zielonym;
-- że nie pojawiają się pęcherzyki widoczne na wskaźniku w przewodzie płynu. Ciągła obecność pęcherzyków
może wskazywać niski poziom chłodziwa; rzadka lub okazyjna obecność pęcherzyków jest dopuszczalna;
-- że filtr chłodziwa nie jest zapchany lub zatkany. W tym celu wystarczy zmierzyć temperaturę przewodu płynu
natychmiast przed i natychmiast za filtrem, sprawdzając czy różnice nie są znaczące (dopuszczalne są różnice
do kilku stopni Celsjusza);
-- że opróżnianie skroplin funkcjonuje prawidłowo.
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6.5

Alarmy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

Ewentualne złe funkcjonowanie powoduje interwencję systemów zabezpieczających jednostki, przed zaistnieniem
poważnej usterki.
Wszystkie "ostrzeżenia" i "alarmy" są zapisywane w pamięci kontroli i są wyświetlane na wyświetlaczu jednostki.
Przed zresetowaniem alarmu konieczne jest wyszukanie i usunięcie jego przyczyny.
Powtarzający się alarm prowadzi w krótkim czasie do poważnej awarii jednostki.
Jednostka zawiera czynnik chłodniczy sklasyfikowany jako A2L lekko łatwopalny; w przypadku alarmu
wycieku czynnika chłodniczego mogą powstać potencjalnie łatwopalne atmosfery.
Dla alarmów i ostrzeżeń, które pojawiają się na wyświetlaczu jednostki, należy odnieść się do instrukcji kontroli.
W przypadku nieprawidłowości, niezarządzanych przez kontrolę, należy zapoznać się z następującym wyszukiwaniem
usterek.
W niniejszym badaniu usterek nie uwzględniono przyczyn usterek, takich jak celowe naprawy czy manipulacje, ani
też szczególnie ciężkie uszkodzenia, dla których konieczna jest pogłębiona analiza.

6.5.1

Ogólne rozwiązywanie problemów

OBJAW

PRAWDOPODOBNE
PRZYCZYNY
Brak napięcia w sieci.

Jednostka nie uruchamia się,
wyłącznik jest wyłączony.

Jednostka nie uruchamia się,
wyłącznik jest wyłączony, kontrola
jest zasilana poprawnie.
Jednostka nie uruchamia się,
wyłącznik jest wyłączony, kontrola
jest zasilana poprawnie, ale ledy nie
migają.

Brak napięcia w obwodzie
dodatkowym.

Upewnić się, że główny wyłącznik
jest w pozycji "ON".
Należy sprawdzić napięcie linii
zasilania.
Należy sprawdzić, czy nie zostały
naruszone zabezpieczenia
przed transformatorem obwodu
dodatkowego i po nim.
Po wyeliminowaniu przyczyny
naprawy, należy ponownie
zastosować wszelkie środki
bezpieczeństwa.

Jednostka jest wyłączona z poziomu
Należy przywrócić połączenie
wyświetlacza, a wyświetlacz jest
wyświetlacza lub wymienić go.
odłączony lub uszkodzony.
Kontrola jest uszkodzona.

Jednostka działa prawidłowo,
wyświetlacz jest wygaszony.

Połączenie wyświetlacza z kontrolą
zostało przerwane.
Wyświetlacz jest uszkodzony.

Jednostka nie uruchamia się,
wyświetlacz jest włączony.

Brak zasilania pomocniczego 230V
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Należy wymienić urządzenie
sterujące.
Przywrócić połączenie między
wyświetlaczem a kontrolą
Wymienić wyświetlacz.
Sprawdzić stan wtórnego
transformatora 230V
Sprawdzić, czy nie zostały
naruszone zabezpieczenia za
transformatorem 230V.
Sprawdzić prawidłową sekwencję faz
i stan przekaźnika sekwencji faz.
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OBJAW

Nieprawidłowy hałas w przewodach
hydraulicznych.

PRAWDOPODOBNE
PRZYCZYNY
Funkcjonowanie z pompą instalacji
poza krzywą z nadmiernym
przepływem wody.

Obecność powietrza w instalacji.

Obecność oleju na opróżnianiu
zaworu bezpieczeństwa.
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MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Otwarcie zaworu z powodu braku
interwencji zabezpieczeń.
Otwieranie zaworu z powodu
przegrzania.

Jeśli nie jest możliwa regulacja
pompy, należy zamknąć częściowo
element odcinający na przesyle
jednostki, do momentu przywrócenia
nominalnego przepływu wody.
Sprawdzić czy zawór
odpowietrzający nie jest zamknięty
kurkami.
Odpowietrzyć instalację.
Sprawdzić interwencję presostatów
wysokiego ciśnienia i ewentualnie
wymienić je.
Zawór musi zostać wymieniony.
Wymienić zawór i przywrócić
ładunek.
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6.6

Zatrzymanie tymczasowe

6.7

Zatrzymanie na dłuższy czas

Przez tymczasowe zatrzymanie jednostki rozumie się kilka dni.
Zatrzymanie jednostki musi odbyć się przy użyciu wyświetlacza kontroli, pozwolenia zewnętrznego lub połączenia
szeregowego, jeśli jest przewidziane.
Podczas zatrzymania tymczasowego, jednostka musi zostać prawidłowo zasilana elektrycznie.
Wykonując w ten sposób zatrzymanie tymczasowe, dla ponownego uruchomienia jednostki nie jest konieczna żadna
interwencja poza ustawieniem kontroli w stan "ON".

Zatrzymanie przez dłuższy czas oznacza nieużytkowanie jednostki przez kilka miesięcy.
W przypadku, gdy przewidziane jest zatrzymanie jednostki przez dłuższy czas, konieczne jest:
-- wyłączyć jednostkę przy pomocy sterownika;
-- odciąć napięcie przy pomocy głównego wyłącznika/odłącznika jednostki;
-- opróżnić instalację hydrauliczną (jeśli nie przewiduje wody glikolowej);
-- opróżnić i wyczyścić zbiorniczek na skropliny;
-- opróżnić cylinder nawilżacza, jeśli obecny;
-- sprawdzić czy ewentualne przepustnice poboru i usuwania powietrza, są całkowicie zamknięte.
Przypadki te związane są z warunkami magazynowania; należy odnieść się do przewidzianych limitów.
Przy kolejnym uruchomieniu należy powtórzyć procedurę uruchomienia.
Przy nowej procedurze uruchamiania należy wymienić wkład systemu wykrywania wycieków.
Wszystkie operacje, które należy wykonać na jednostce w ramach konserwacji, muszą być wykonane
przez upoważniony i wykwalifikowany personel zgodnie z wymaganiami załącznika HH normy IEC
60335-2-40:2018, zaleceniami przepisów lokalnych, a w kontekście europejskim, zgodnie z normą
EN378-4 i EN13313.
Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek interwencji na jednostce, upewnić się czy nie
występuje potencjalnie łatwopalna atmosfera; upewnić się czy nie występują źródła zapłonu.
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7

KONSERWACJA
Wszystkie operacje, które należy wykonać na jednostce w ramach konserwacji, muszą być wykonane
przez upoważniony i wykwalifikowany personel zgodnie z wymaganiami załącznika HH normy IEC
60335-2-40:2018, zaleceniami przepisów lokalnych, a w kontekście europejskim, zgodnie z normą
EN378-4 i EN13313. Odnieść się przede wszystkim do załącznika E normy EN378-4.
Jednostka zawiera czynnik chłodniczy sklasyfikowany jako A2L lekko łatwopalny; w przypadku alarmu
wycieku czynnika chłodniczego mogą powstać potencjalnie łatwopalne atmosfery.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji na jednostce lub dostępem do wewnętrznych części,
upewnić się, że zostało odcięte zasilanie elektryczne.
Sprężarki i przewody tłoczne znajdują się pod wysoką temperaturą. Należy zwrócić uwagę, kiedy
pracuje się w ich pobliżu.
Należy zwrócić uwagę, kiedy pracujemy w pobliżu baterii z łopatkami, ponieważ łopatki aluminiowe są
szczególnie ostre.

Nie zbliżać się do ruchomych części, jeżeli są bez zabezpieczeń.
W jednostce, w której znajdują się skraplacze i/lub inwerter, niektóre elementy składowe mogą
pozostawać pod napięciem przez kilka minut nawet po otwarciu wyłącznika głównego.
Odczekać 10 minut przed dostępem do elektrycznych części jednostki.
Obwody zasilane są ze źródeł zewnętrznych (zrealizowanych przy pomocy pomarańczowego kabla),
mogą być pod napięciem, również po odcięciu zasilania elektrycznego jednostki.
Należy pracować tylko na jednostkach z poziomem oświetlenia odpowiednim do wykonywanych
interwencji.

7.1

Regulacje

Wszystkie parametry, które regulują funkcjonowanie jednostki można ustawić na interfejsie użytkownika kontroli.
Postępować zgodnie z instrukcją kontroli, jeżeli będzie konieczne wprowadzenie i skontaktować się z Konstruktorem.
Kalibracje, które dotyczą bezpieczeństwa jednostki nie mogą być zmienione (zawór bezpieczeństwa, presostat
wysokiego ciśnienia, bezpieczniki ...) lub są zabezpieczone przed naruszeniem (kalibracja zabezpieczeń termicznych,
przekaźników czasowych ...).
Jeżeli w jakimkolwiek przypadku będzie niezbędna ich wymiana, należy stosować komponenty dostarczone przez
Konstruktora (w przypadku organów, które można kalibrować) lub o takich samych rozmiarach i właściwościach (w
przypadku bezpieczników).
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7.2

Czyszczenie zewnętrzne

Element składowy jednostki, który wymaga większej troski to wymiennik lamelowy.
Należy utrzymywać go w czystości i oczyszczać z brudu i/lub osadów, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać
przepływ powietrza.
Regularne czyszczenie powierzchni baterii jest niezbędne do zapewnienia poprawnego funkcjonowania jednostki,
podobnie jak zwiększenia okresu eksploatacji wymiennika i jednostki.
Częste i poprawne czyszczenie baterii przyczynia się do zredukowania znacznie problemów z korozją.
W czasie czyszczenia wymiennika lamelowego, tablica elektryczna powinna pozostawać zamknięta a
wyłącznik główny powinien być zablokowany w pozycji "OFF".
Zastosowanie strumienia wody na nadal brudnej baterii spowoduje pozostanie osadów i
zanieczyszczeń w wewnętrznej części wymiennika, co dodatkowo utrudni czyszczenie. Cały brud i
osady powinny zostać usunięte z powierzchni przed ponownym płukaniem.
W przypadku jednostek zainstalowanych w obszarach nadbrzeżnych, przemysłowych lub tam, gdzie
są obecne w powietrzu agresywne czynniki chemiczne, należy pamiętać o przepłukiwaniu wodą
jednostki w celu zapobiegania powstawaniu korozji.
Przy czyszczeniu baterii nie należy nigdy stosować środków chemicznych, wody zawierającej
wybielacze, kwaśne lub zasadowe środki czyszczące. Powyższe środki czyszczące mogą być trudne
do zmycia i mogą przyspieszyć korozję w miejscu połączenia pomiędzy przewodem a łopatką w
punktach kontaktu z innymi materiałami (Cu i Al).

7.2.1

Czyszczenie baterii z żeberkami tradycyjnymi z Cu/Al

Baterie przewodu lamelowego tradycjonalne mogą być czyszczone odkurzaczem lub pędzelkiem z miękkiego włosia,
nie metalowego.
Czyszczenie należy przeprowadzić w kierunku lamelek i nigdy prostopadle do nich. W czasie takiej operacji mogą
się wykrzywić i ulec uszkodzeniu.
Czyścić w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu powietrza.
Bateria może być następnie płukana ponownie stosując wyłącznie wodę pitą pod niskim ciśnieniem (3-5 barg)
Należy pamiętać o płukaniu strumieniem wody pod niskim ciśnieniem, aby nie uszkodzić lamelek.
Strumienie wody lub sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem nie powinny nigdy być
stosowane do czyszczenia baterii. Siła strumienia wody lub powietrza może wygiąć lamelki i w
konsekwencji zwiększyć straty ładunku powietrzno-hydraulicznego na wymienniku i pogorszyć
wydajność pracy jednostki.
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7.2.2

Czystość miejsca instalacji

Należy utrzymywać w czystości i porządku miejsce instalacji jednostki, w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu
do jej części. W szczególności należy unikać gromadzenia się w okolicach jednostki liści i brudu, czy gromadzenia
się materiałów, które mogą mieć przykry lub drażniący zapach, wprowadzany następnie do środowiska przez
wymieniane powietrze.
Emisja pyłu i brudu w pobliżu jednostki prowadzi do szybkiego zużycia filtra powietrza, obecnego na przewodzie
przesyłowym.

7.3

Czyszczenie wewnętrzne

Należy utrzymywać w porządku i czystości miejsce instalacji, aby zapewnić właściwe utrzymanie i właściwą wydajność
jednostki.

7.3.1

Czyszczenie jednostki

Utrzymać w czystości wnętrze rozdzielnicy elektrycznej i, tam gdzie jest obecna, wnękę sprężarek.
Po każdej interwencji na jednostce należy wyczyścić tablicę elektryczną z ewentualnych pozostałości z obróbki i
elementów zewnętrznych.
Należy przywrócić funkcjonowanie zabezpieczeń, które zostały usunięte w celu przeprowadzenia interwencji.
Należy stosować odkurzacz, aby usunąć niewielkie przedmioty pozostające po obróbce i/lub obecność kurzu/pyłów.
Nie jest stosowane sprężone powietrze.
W przypadku, gdy konieczna jest interwencja na sprężarkach znajdujących się wewnątrz wnęki, przed jej zamknięciem
należy sprawdzić prawidłowe zamknięcie puszki elektrycznej sprężarki prawidłowy stan ewentualnych kurków
obwodu chłodzenia i upewnić się, że wewnątrz wnęki nie pozostały żadne materiały.
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7.4

Kontrole okresowe

Należy przeprowadzać kontrole okresowe, w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania jednostki:
OPERACJA
Sprawdzić funkcjonowanie wszystkich urządzeń kontrolnych i bezpieczeństwa, jak opisano
poprzednio.
Sprawdzić mocowanie zacisków elektrycznych, zarówno wewnątrz rozdzielnicy, jak i na
listwach zaciskowych sprężarek. Okresowo należy czyścić ruchome i stałe styki styczników, w
przypadku widocznych oznak zniszczenia, należy je wymienić.
Sprawdzić napełnienie chłodziwem, przez okienko inspekcyjne płynu.
Sprawdzić czy nie ma wycieków oleju ze sprężarki
Sprawdzić czy nie ma wycieków wody lub mieszanki wody z glikolem w obwodzie
hydraulicznym.
Jeśli jednostka zostaje wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, należy opróżnić wodę
z przewodów i z wymiennika ciepła. Operacja ta jest niezbędna w przypadku gdy w okresie
wyłączenia z użytkowania przewiduje się spadek temperatury otoczenia poniżej temperatury
zamarzania stosowanego płynu.
Sprawdzić napełnienie obwodu wody
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie presostatu różnicowego wody lub przepływomierza
(gdzie obecny)
Sprawdzić oporniki obudowy sprężarek
Wyczyścić baterię lamelową, zgodnie ze wskazaniami w paragrafie "Czyszczenie zewnętrzne",
w zależności od typu zainstalowanej baterii
Wykonać czyszczenie filtrów powietrza
Wyczyścić filtry wentylacji rozdzielnicy elektrycznej
Wykonaj test odszraniania
Sprawdzić na okienku inspekcyjnym płynu, wskaźnik wilgoci (zielony = sucho, żółty =
wilgotno); jeśli wskaźnik nie jest zielony, jak wskazano na naklejce okienka, wymienić filtr.
Sprawdzić stan, mocowanie i wyważenie wirników
Sprowadzić czy hałas wydawany przez jednostkę jest regularny
Test weryfikacji czujnika detektora wycieków czynnika chłodniczego i odpowiedniego łańcucha
bezpieczeństwa podłączonego z tyłu
Sprawdzić prawidłowe dokręcenie dławnic kablowych w skrzynce panelu elektrycznego
Kalibracja czujnika detektora wycieków czynnika chłodniczego.

ZALECANY
ODSTĘP
CZASOWY
Co miesiąc
Co miesiąc
Co miesiąc
Co miesiąc
Co miesiąc
Sezonowa
Co miesiąc
Co miesiąc
Co miesiąc
3 miesiące
Co miesiąc
Co miesiąc
Co miesiąc
4 miesiące
4 miesiące
4 miesiące
Coroczny
Coroczny
10 lat

Programowanie to odnosi się do średniej instalacji; mogą zdarzyć się instalacje, w których może
okazać się konieczne zwiększenie częstotliwości niektórych kontroli.
Obowiązująca legislacja może przewidywać przerwy w kontrolach okresowych, znacznie większe niż
te zalecane, również w odniesieniu do zainstalowanych urządzeń zabezpieczających i do ładunku
chłodziwa; nie powoduje to wygaśnięcia gwarancji na jednostkę.
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7.5

Konserwacja niezaprogramowana

Po wykonaniu prawidłowego uruchomienia i odpowiednich kontrolach, przeważnie jednostki nie wymagają żadnej
interwencji serwisu technicznego, dla kontroli ładunku gazu chłodzącego.

7.5.1

Interwencje specjalne

Przy użyciu jednostki można przedstawić szczególne sytuacje, które wymagają natychmiastowych interwencji.
Nawet w sytuacji awaryjnej interwencja na urządzeniu musi być przeprowadzona bezpiecznie i przez
upoważniony i wykwalifikowany personel zgodnie z wymaganiami załącznika HH normy IEC 60335-240:2018, zaleceniami przepisów lokalnych, a w kontekście europejskim, zgodnie z normą EN378-4 i
EN13313.
Obecność oleju w jednostce, w przewodach lub w częściach jednostki, może to oznaczać straty gazu.
Naprawić punkt straty gazu i przywrócić poziom gazu chłodzącego.
W przypadku małych strat oleju, wyczyścić brudne części, tkaninami pochłaniającymi, w przeciwnym razie odzyskać
olej pochłaniającymi szmatkami. W każdym razie, użyty materiał musi być utylizowany zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.
Sprawdzić czy koniecznej jest przywrócenie poziomu oleju.
W przypadku rozlania mieszanki wody z glikolem, należy zatrzymać funkcjonowanie jednostki i przerwać niezwłocznie
dystrybucję, poprzez zamknięcie kurków, w celu odizolowania wycieku.
Przygotować odpowiednie środki w celu zabezpieczenia rozlania (wałki, szmaty, tkaniny pochłaniające).
Na ile to możliwe, usunąć rozlanie przy użyciu odkurzacza do płynów.
W przypadku zanieczyszczenia środowiska, które przewiduje interwencje oczyszczania terenu, należy poinformować
o tym odpowiednie władze.
Odzyskany płyn i użyty materiał muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
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8

WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA

W odniesieniu do Dyrektywy Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami, informujemy że:
-- Właściciel sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) nie może utylizować go jako odpadu komunalnego,
lecz ma obowiązek jego segregacji i utylizacji pryz pomocy publicznych lub prywatnych systemów zbiórki, zgodnie
z obowiązującymi przepisami lokalnymi;
-- Właściciel ma możliwość oddania dystrybutorowi SEiE po zakończeniu jego okresu eksploatacyjnego, w
przypadku nabycia nowego sprzętu ekwiwalentnego.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, takie jak gazy chłodzące, oleje
smarowne i akumulatory oraz inne materiały, których nieprawidłowa utylizacja mogłaby mieć negatywny wpływ na
zdrowie i na środowisko.
Ich nieprawidłowa utylizacja powoduje ponadto sankcje przewidziane w obowiązujących przepisach lokalnych.
Symbol podany na sprzęcie, który wskazuje segregację ZSEiE, to przekreślony kosz na śmieci wraz z czarną
poziomą linią, która identyfikuje wprowadzenie na rynek po 13 sierpnia 2005 r.
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