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VĂ MULȚUMIM
Vă mulțumim că ați ales unul dintre produsele noastre.
El este rezultatul a mulți ani de experiență și precizie în proiectare și a fost fabricat utilizând materiale de calitatea
întâi și tehnologii avansate.
Declarația sau certificatul de conformitate garantează, de asemenea, că aparatele îndeplinesc cerințele în materie
de siguranță ale Directivei europene privind echipamentele tehnice.
Nivelul de calitate este supus unei proces de supraveghere continuă, prin urmare, Siguranța, Calitatea și Fiabilitatea
sunt garantate în cazul produselor noastre.
Specificațiile din manual pot suferi modificări necesare pentru îmbunătățirea produselor, în orice moment și fără
obligație de preaviz.
Vă mulțumim încă o dată

Citiți cu atenție acest manual înainte de instalarea, testarea sau pornirea unității.
Furnizați acest manual și toată documentația complementară deținătorului instalației, care are obligația
de a le păstra, astfel încât să fie mereu la dispoziție în caz de nevoie.

Imaginile și desenele din prezentul document au exclusiv scop de exemplificare.

Traducere din instrucțiuni originale

Packaged Rooftop

6

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de proiectare fără înștiințare prealabilă

UATYA
4P645202-1

1

INTRODUCERE

1.1

Conformitate

1.2

Descriere

În ceea ce privește standardele și directivele de referință, consultați declarația de conformitate, care constituie parte
integrantă din prezentul manual.

1.2.1

Simboluri

În continuare, sunt descrise principalele simboluri utilizate în prezentul manual și pe etichetele prezente pe unitate.
Simbol de pericol; este necesară atenție sporită.

Simbol de pericol; organe mecanice în mișcare.

Simbol de pericol; organe sub tensiune electrică.

Simbol de atenționare; informații importante.

Simbol de observație; sugestii și sfaturi.

Simbol de pericol; prezență de gaz inflamabil
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1.2.2

Etichete

În ceea ce privește caracteristicile de construcție, modelele disponibile și specificațiile tehnice, consultați Caietul
tehnic.
Modelul, seria, caracteristicile, tensiunea de alimentare etc. sunt indicate pe etichetele aplicate pe unitate (imaginile
de mai jos au exclusiv scop de exemplificare).

Producătorul adoptă o politică de dezvoltare continuă și, în acest sens, își rezervă dreptul de a aduce
modificări și îmbunătățiri documentației și unităților, fără preaviz.
Caietul tehnic, etichetele aplicate direct pe unitate și diferitele scheme la care se face trimitere în cele
ce urmează trebuie considerate parte integrantă din prezentul manual.

Se interzice îndepărtarea sau modificarea etichetelor aplicate pe unitate.
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2
2.1

SIGURANȚĂ
Avertismente generale

Accesul la zona dimprejurul unității trebuie să fie interzis printr-o barieră de protecție adecvată, dacă aceasta este
amplasată în locuri neprotejate și accesibile persoanelor necalificate.
Operatorul aparatului are responsabilitatea de a respecta obligațiile prevăzute de regulamentele în vigoare.
Operatorul aparatului este persoana care deține controlul efectiv asupra funcționării tehnice, are liber acces, care
presupune posibilitatea de a supraveghea componentele și funcționarea lor și are posibilitatea de a permite accesul
terților.
Operatorul aparatului are dreptul să decidă cu privire la modificări tehnice, controale și reparații.
Operatorul aparatului poate instrui angajați sau întreprinderi externe pentru efectuarea de operații de întreținere și
reparații.
Numai tehnicienii autorizați de operatorul aparatului trebuie să aibă acces la unitate.
Instalarea și întreținerea sau repararea aparatului trebuie să fie efectuate de personal și întreprinderi deținătoare ale
unui certificat eliberat de un organism de certificare. În Uniunea Europeană, acest organism trebuie să fie desemnat
de un stat membru care să ateste respectarea cerințelor din Regulamentul CE nr. 517/2014 al Parlamentului European
și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră.
Operatorul care efectuează accesul la unitate trebuie să fie autorizat și calificat conform prescripțiilor din Anexa HH
la IEC 60335-2-40:2018, conform regulamentelor locale și, în Uniunea Europeană, conform standardului EN3784 și standardului EN13313", pe lângă deținerea unui nivel de competență adecvat pentru desfășurarea diferitelor
activități necesare pe parcursul duratei de viață utilă a aparatului.
Îndepărtarea panourilor de închidere „dacă sunt prezente” permite accesul în interiorul unității.
În niciun caz nu trebuie să fie permis accesul în interiorul unității personalului necalificat și fără să fi deconectat mai
întâi alimentarea electrică.
Utilizatorul poate interacționa cu unitatea numai prin intermediul unității de comandă și al comutatoarelor externe.
Orice acces la unitate este permis numai personalului autorizat, care cunoaște și aplică prescripțiile privind siguranța
la locul de muncă. În Uniunea Europeană, consultați Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989, privind
punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
De asemenea, cunoașterea și înțelegerea manualului reprezintă un instrument indispensabil pentru reducerea
riscurilor, pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.
Operatorul trebuie să fie instruit în cazul apariției de anomalii, defecțiuni sau situații de pericol pentru sine sau pentru
alții și, în orice caz, trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:
Opriți imediat unitatea, acționând organul de urgență.

Nu efectuați intervenții care depășesc propriile sarcini și cunoștințe tehnice.

Informați imediat superiorul ierarhic responsabil, evitând inițiativele personale.
Înainte de a efectua orice intervenție asupra unității, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea
electrică. Consultați paragraful referitor la intervențiile de întreținere.
Înainte de a efectua orice intervenție asupra unității, asigurați-vă că atmosfera nu este potențial
inflamabilă; asigurați-vă că nu sunt prezente surse de aprindere; respectați prescripțiile din Anexa
HH la IEC 60335-2-40:2018, regulamentele locale și, în Uniunea Europeană, standardul EN378-4 și
standardul EN13313", precum și prevederile locale în vigoare.
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În cazul unităților echipate cu condensatoare și/sau invertoare, unele componente pot rămâne sub
tensiune câteva minute după decuplarea de la întrerupătorul general.
Așteptați 10 minute înainte de a efectua accesul la piesele electrice ale unității.
Circuitele alimentate de la surse externe (realizate cu cablu de culoare portocalie) pot fi sub tensiune
chiar și după deconectarea unității de la alimentarea electrică.
Operați asupra unității numai în condiții de iluminat adecvat, în funcție de tipul de intervenție de
efectuat.
Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual și orice modificare a unității, neautorizată în prealabil în scris,
determină anularea imediată a garanției.
Legislația privind reglementarea utilizării substanțelor care depreciază stratul de ozon stabilește
interdicția de eliberare în mediu a gazelor frigorifice și obligația deținătorilor acestora de a le colecta
și a le preda, la sfârșitul duratei lor de viață utilă, la punctul de cumpărare sau la centrele de colectare
specifice.
Agentul frigorific prezent în circuitul frigorific este menționat printre substanțele supuse unui regim
special de control prevăzut prin lege și, prin urmare, trebuie să respecte obligațiile menționate mai sus.
Se recomandă atenție deosebită în timpul operațiilor de întreținere, pentru a reduce pe cât posibil scurgerile de
agent frigorific.

2.1.1

Scurgerea supapelor de siguranță

Dacă sunt prezente la nivelul circuitului de agent frigorific, cerințele de instalare și/sau regulamentele naționale
impun ca scurgerea supapelor de siguranță să fie condusă la exterior.
În acest sens, trebuie utilizat un tub cu diametrul cel puțin egal cu cel al scurgerii supapei și greutatea tubului nu
trebuie să apese pe supapă.
Conduceți întotdeauna scurgerea în zone în care jetul să nu poată cauza vătămări persoanelor.

Pericol de arsuri prin contact cu componentele calde și reci.
Scurgerea supapelor de siguranță trebuie să fie condusă printr-o tubulatură conformă cu directivele
naționale și/sau europene, având grijă ca scurgerea să nu fie dispusă lângă canale, guri de scurgere
a apelor pluviale sau alte deschizături care pot conține agent frigorific; nu conduceți scurgerea în
apropierea gurilor de admisie a aerului proaspăt, ușilor sau altor deschizături similare; nu conduceți
scurgerea în apropierea surselor de aprindere, așa cum sunt definite de standardul EN378-2.
Este responsabilitatea instalatorului să efectueze o evaluare a inflamabilității și o clasificare a zonei
de pericol pentru locul de instalare, potrivit cerințelor standardului EN378-3 și/sau ale directivelor
naționale în vigoare.

2.1.2

Oprire de urgență

În caz de urgență, oprirea imediată se efectuează prin intermediul secționatorului/întrerupătorului general de culoare
roșie prezent pe tabloul electric, rotindu-l în poziția 0. Prin rotirea în poziția 0, secționatorul deconectează alimentarea
electrică de la întreaga unitate.
Secționatorul/întrerupătorul general, pe lângă faptul că izolează electric unitatea, este prevăzut ca
organ de urgență și trebuie utilizat pentru oprirea unității numai în situații de urgență.
Când nu sunt prezente situații de urgență, oprirea funcționării unității trebuie efectuată prin intermediul
software-ului de comandă al unității.
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2.2

Reguli fundamentale

Toate unitățile sunt proiectate și fabricate în conformitate cu Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe
piață a echipamentelor sub presiune.
Pentru a garanta siguranță maximă și a evita posibilele riscuri, respectați următoarele dispoziții:
-- acest produs conține recipiente sub presiune, componente sub tensiune, piese mecanice în mișcare, suprafețe
cu temperatură ridicată sau scăzută, care, în anumite situații, pot constitui un pericol: orice intervenție trebuie
să fie efectuată de personal calificat, care deține autorizațiile necesare potrivit legislației în vigoare. Înainte de
a efectua orice operație, asigurați-vă că personalul desemnat cunoaște integral documentația care însoțește
unitatea;
-- păstrați în permanență o copie a documentației în apropierea unității;
-- operațiile indicate în prezentul manual trebuie să fie completate cu procedurile indicate în manualele de utilizare
ale celorlalte sisteme și dispozitive încorporate în unitate. Manualele conțin toate informațiile necesare pentru
gestionarea sigură a dispozitivelor și modurile de funcționare posibile;
-- utilizați echipamente de protecție adecvate (mănuși, cască, ochelari de protecție, încălțăminte de siguranță etc.)
pentru orice operație de întreținere sau de control efectuată asupra unității;
-- nu purtați îmbrăcăminte largă, cravate, lănțișoare, ceasuri care se pot agăța în piesele în mișcare ale unității;
-- utilizați întotdeauna instrumente și echipamente de protecție în stare optimă;
-- compresoarele și tuburile de gaz de tur au o temperatură ridicată. Prin urmare, fiți atenți când operați în imediata
vecinătate a acestora să nu atinge nicio componentă fără echipamente de protecție adecvate;
-- nu operați pe traiectoria de scurgere a supapelor de siguranță;
-- dacă grupurile sunt poziționate în locuri neprotejate și ușor accesibile de persoane necalificate, este obligatorie
instalarea de bariere de protecție adecvate;
-- utilizatorul instalației are obligația de a consulta manualele de instalare și utilizare a sistemelor încorporate,
anexate la prezentul manual;
-- pot exista riscuri potențiale neevidente. Prin urmare, în unitate sunt prezente avertismente și semnalizări;
-- este interzisă îndepărtarea avertismentelor.
Se interzice în mod expres:
-- îndepărtarea sau eliminarea eficacității apărătoarelor prevăzute pentru siguranța persoanelor;
-- intervențiile neautorizate și/sau modificarea, inclusiv parțială, a dispozitivelor de siguranță instalate pe unitate.
În caz de semnalizări de alarmă și, ca urmare, intervenție a dispozitivelor de siguranță, utilizatorul trebuie să solicite
intervenția imediată a tehnicienilor calificați însărcinați cu întreținerea.
Un eventual accident poate provoca vătămări grave sau deces.
Dispozitivele de siguranță trebuie să fie verificate conform indicațiilor din prezentul manual.
Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor, ca
urmare a reutilizării componentelor unității pentru funcții sau situații de montare diferite de cele originale. Se interzic
intervențiile/înlocuirea neautorizate a uneia sau mai multor componente ale unității.
Utilizarea de accesorii, scule sau consumabile diferite de cele recomandate de producător îl exonerează pe acesta
de orice răspundere civilă și penală.
Operațiile de dezactivare și dezmembrare ale unității trebuie să fie încredințate exclusiv unui personal special instruit
și echipat.
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Unitățile nu reintră în domeniul de aplicabilitate al Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la
echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.
Operatorul care efectuează accesul la unitate trebuie să fie autorizat și calificat conform prescripțiilor
din Anexa HH la IEC 60335-2-40:2018, conform regulamentelor locale și, în Uniunea Europeană,
conform standardului EN378-4 și standardului EN13313, pe lângă deținerea unui nivel de competență
adecvat pentru desfășurarea diferitelor activități necesare pe parcursul duratei de viață utilă a
aparatului.
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2.2.1 Limite de utilizare – Suprafața minimă a spațiului climatizat și încărcarea maximă
cu agent frigorific

Clauza GG.9 din Anexa GG la standardul IEC 60335-2-40:2018 (Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri
similare – Securitate – Partea 2-40: Prescripții particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiționat și
dezumidificatoare) definește nivelurile maxime de încărcare permise în funcție de suprafața spațiului climatizat și
cerințele de ventilație pentru utilizarea agenților frigorifici A2L în cazul unităților cu canalizare. Consultați standardul
IEC 60335-2-40:2018 pentru toate detaliile.
Suprafața minimă totală a spațiului climatizat „TAmin” deservit de unitatea instalată și având o încărcătură de agent
frigorific de „mc” (kg) trebuie să fie conformă cu tabelul următor:
Unitate
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Pentru unități fără opțiune de post-încălzire cu gaz cald
mc
TAmin
[kg]
m2
Circuitul 1
Circuitul 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

Pentru unități cu opțiune de post-încălzire cu gaz cald
mc
TAmin
[kg]
m2
Circuitul 1
Circuitul 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

Nu trebuie să fie instalată nicio clapetă de zonă în încăperile incluse în calculul suprafeței minime, cu
excepția cazului în care clapetele respective pot fi deschise complet de semnalul de control al unității
în caz de scurgeri.
În caz de modificare a încărcăturii, suprafața minimă trebuie să fie reevaluată, astfel încât să fie întotdeauna mai
mare decât rezultatul obținut prin următoarea formulă:

Unde:
-- madded este încărcătura de agent frigorific în kilograme adăugată în timpul instalării.
Suma „mc+madded” trebuie să fie mai mică decât 79,8 kg pentru fiecare circuit.
În continuare, este indicată suprafața minimă în funcție de suprafața spațiului climatizat
90

mc[kg]

80
70
60
50
40
30
20
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0
50

0

100

150

200

250

[m²]

Fig. 1 Suprafață minimă de instalare totală
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Unitatea este dotată cu un sistem pentru detectarea scurgerilor de agent frigorific, conform cu Anexa LL la standardul
IEC 60335-2-40:2018, a cărui poziție a fost verificată conform Anexei MM la standardul IEC 60335-2-40:2018.
În cazul în care sistemul de detecție a scurgerilor de agent frigorific detectează o scurgere, unitatea va efectua
următoarele operații:
• oprirea compresoarelor;
• setarea ventilației de tur și de retur (dacă este prezentă) pe reglajul de debit constant la o valoare fixă. Va fi
dezactivată oprirea ventilatoarelor pe baza intervalelor orare. Aceasta pentru a evita ca debitul de aer să scadă
sub „Qmin” (a se vedea mai jos);
• excitați un releu prezent în interiorul tabloului electric pentru a deschide eventuale clapete de zonă externe;
• gestionați clapetele (dacă sunt instalate pe unitate) pentru a obține o intrare completă de aer extern și o evacuare
completă a aerului de retur.
Dacă sunt prezente clapete de zonă externe, acestea trebuie să fie conectate la releul indicat la
ultimul punct, pentru a putea fi deschise în caz de scurgere de agent frigorific.
Clapetele de zonă instalate în încăperile incluse în calculul suprafeței minime de instalare trebuie să
fie întotdeauna alimentate electric după instalare, mai puțin în cazul intervențiilor de întreținere, pentru
a garanta siguranța sistemului.
Sistemul de control va menține active acțiunile descrise mai sus timp de încă 5 minute după ce nivelul de agent
frigorific măsurat de sistemul de detecție a scurgerilor de agent frigorific va fi revenit sub pragul de intervenție.
Sistemele antiincendiu și antifum ale instalației pot avea prioritate față de această funcție.
Dacă detectorul de scurgeri detectează o scurgere, operațiile descrise mai sus vor fi efectuate chiar
dacă unitatea este oprită prin intermediul sistemului de control, al BMS (building management system,
sistem de management al clădirii) sau al intrării digitale.
Pe lângă aspectele descrise mai sus, în tabloul electric al unității este prezent un releu conectat la
detectorul de scurgeri. Acest releu poate fi utilizat pentru a monitoriza alarma asociată detectorului de
scurgeri în caz de defectare a plăcii de control a unității.
Debitul de aer minim (Qmin) emis de unitate în spațiul climatizat, exprimat în m3⁄h, este în conformitate cu valorile
indicate în tabelul de mai jos:
Unitate
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Pentru unități fără opțiune de post-încălzire cu gaz cald
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

Pentru unități cu opțiune de post-încălzire cu gaz cald
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

Dacă debitul de aer măsurat de unitate prin intermediul traductorului de presiune diferențială coboară
sub valorile indicate mai sus, alarma de debit al aerului de la traductorul de presiune diferențială este
afișată pe interfața cu utilizatorul și unitatea este oprită.
Canalele de aer de tur și de retur trebuie să fie conectate direct la spațiul climatizat. Zonele deschise cum sunt
tavanele false nu trebuie să fie utilizate drept conductă de aer de retur.
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2.2.2

Detectorul de scurgeri de agent frigorific
Această unitate este echipată cu un detector de scurgeri de gaz frigorific.
Pentru ca detectorul să fie eficace, unitatea, după instalare, trebuie să fie în permanență alimentată
electric, mai puțin în timpul intervențiilor de întreținere.

Detectorul de scurgeri de agent frigorific este instalat în unitate între bateria de aer intern și ventilatorul/-oarele de tur.

Acest dispozitiv permite detectarea imediată a scurgerilor de agent frigorific, pentru a putea pune în aplicare
instrucțiunile de la paragraful precedent, „Limite de utilizare – Suprafața minimă de instalare și încărcarea maximă
cu agent frigorific”.
Detectorul efectuează regulat autoverificări interne. Dacă la verificarea regulată se detectează o
defecțiune, sistemul de control al unității va seta ventilația de tur și de retur (dacă este prezentă) pe
reglajul de debit constant la o valoare fixă. Aceasta pentru ca debitul de aer să nu scadă sub „Qmin”,
conform definiției de la paragraful „Limite de utilizare – Suprafața minimă de instalare și încărcarea
maximă cu agent frigorific”. De asemenea, va fi dezactivată oprirea ventilatorului de tur și de
recuperare (dacă este prezent) pe baza intervalelor orare, pentru a menține în permanență debitul
minim de aer necesar.
Dacă sistemul de detecție de scurgeri de agent frigorific semnalează o defecțiune și debitul de aer nu
atinge nivelul minim „Qmin”, se activează un releu specific prezent în interiorul tabloului electric. Acest
semnal trebuie utilizat pentru a avertiza utilizatorul că debitul de aer este redus (de exemplu,
prin intermediul unui semnal acustic și al unei lumini intermitente).
Dacă senzorul detectează o scurgere de agent frigorific, starea de alarmă nu se resetează automat
în momentul în care valoarea măsurată scade sub valorile de prag. După identificarea și repararea
scurgerii, se va putea efectua resetarea manuală a alarmei de scurgere de agent frigorific. Pentru
resetarea alarmei, trebuie decuplată și recuplată tensiunea la senzorul de scurgere de agent frigorific
(prin deconectarea și reconectarea cablului aferent); dacă alarma nu se resetează nici după această
operație, înseamnă că scurgerea a depășit 10000 ppm și senzorul trebuie înlocuit.
Senzorul detectorului de scurgeri are o durată de viață estimată de 10 ani. În interiorul detectorului,
este prezent un temporizator citit de sistemul de control al unității.
Cu șase luni înainte de scurgerea completă a timpului setat pe temporizator, va apărea o semnalizare
pe interfața cu utilizatorul a unității. În cazul în care calibrarea nu va fi efectuată la timp, va apărea
un nou mesaj pe interfața cu utilizatorul a unității și unitatea va funcționa ca în cazul defectării
detectorului de scurgeri de agent frigorific, descrisă mai sus.
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2.2.3

Debitul de apă la schimbătoarele de căldură

Debitul de apă în timpul funcționării nu trebuie să depășească de 1,5 ori sau să fie mai mic decât de 0,5 ori debitul
nominal al unității indicat în Caietul tehnic.
În orice caz, consultați Caietul tehnic specific pentru condițiile admise în ceea ce privește intrarea și
ieșirea apei în/din schimbătoarele de căldură.

2.2.4

Compoziția apei

Prezența de substanțe dizolvate în apă poate crea fenomene de coroziune la nivelul schimbătoarelor de căldură.
Este obligatoriu să vă asigurați că parametrii apei se încadrează în valorile din tabelul de mai jos:

Descriere

Duritate totală
Coeficient Langelier
pH
Conductivitate electrică
Elemente organice
Hidrocarbonat (HCO3-)
Sulfați (SO42-)
Hidrocarbonat/Sulfați (HCO3-/SO42-)
Cloruri (Cl-)
Nitrați (NO3-)
Acid sulfhidric (H2S)
Amoniac (NH3)
Sulfiți (SO3), clor liber (Cl2)
Dioxid de carbon (CO2)
Cationi metalici
Ioni de mangan (Mn++)
Ioni de fier (Fe2+ , Fe3+)
Fier + Mangan
Fosfați (PO43-)
Oxigen

Valori

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
Utilizarea de apă având valori care depășesc limitele din tabel determină anularea imediată a garanției.
Este obligatorie utilizarea unui sistem de eliminare a eventualelor substanțe organice prezente în apă și nereținute
de filtru, care se pot depune pe schimbătoarele de căldură, ducând în timp la defecțiuni și/sau rupturi.
Utilizarea de apă cu conținut de substanțe organice determină anularea imediată a garanției.
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2.2.5

Avertismente privind agenții frigorifici inflamabili
Instalarea unităților care conțin agenți frigorifici ușor inflamabili (A2L) ca R32 trebuie să fie efectuată
în conformitate cu standardele și regulamentele europene și cu standardele locale, acolo unde sunt
aplicabile.
Informațiile de mai jos sunt conforme cu standardul IEC 60335-2-40:2018 și anexele sale (denumite în
continuare „Anexă”) și au fost traduse după versiunea în limba engleză a standardului, care rămâne în
orice caz versiunea de referință.
(Anexa DD.2) Nu utilizați sisteme pentru accelerarea procesului de dezghețare sau pentru curățarea
unității diferite de cele recomandate de producător.
Unitatea externă trebuie păstrată într-un spațiu lipsit de surse de aprindere cu funcționare continuă
(de exemplu: flăcări deschise, arzător cu gaz sau încălzitor electric).

A nu se găuri și a nu se arunca în foc.

Țineți cont de faptul că agenții frigorifici pot fi inodori.

(Anexa DD.3.3) Calificarea lucrătorilor
Orice operație de instalare, întreținere, reparare, dezinstalare și dezmembrare a unității trebuie să fie efectuată
de personal calificat conform cu Anexa HH la IEC 60335-2-40:2018 și care îndeplinește cerințele standardelor în
vigoare.
Exemple de operații:
• deschiderea circuitului frigorific;
• deschiderea componentelor sigilate;
• deschiderea compartimentelor ventilate.
(Anexa DD.4) Informații privind operațiile

(Anexa DD.4.2) Controale la locul de instalare
Înainte de a efectua orice operație asupra sistemelor care conțin agenți frigorifici inflamabili, trebuie efectuate anumite
verificări de siguranță la locul de instalare, pentru a vă asigura că riscul de aprindere este minim. Pentru repararea
sistemelor de climatizare, trebuie efectuate acțiunile de la punctele DD.4.3 până la DD.4.7 inclusiv, înainte de a
efectua orice altă operație.
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(Anexa DD.4.3) Procedura de operare
Orice operație trebuie desfășurată conform unei proceduri controlate, pentru a reduce la minimum riscul de prezență
de gaze sau vapori inflamabili în timpul efectuării operației.
(Anexa DD.4.4) Zona generală de lucru
Întreg personalul care operează pe unitate în zona de lucru trebuie instruit cu privire la natura muncii de efectuat.
Trebuie evitată munca în spații restrânse.
(Anexa DD.4.5) Verificări privind prezența de agent frigorific
Zona trebuie să fie controlată cu un detector de agent frigorific adecvat înainte și în timpul operațiilor, astfel încât
tehnicienii să fie conștienți de eventuala prezență de atmosfere potențial inflamabile.
Asigurați-vă că detectorul de agent frigorific sau detectorul de scurgeri utilizat este adecvat pentru utilizarea în
asociere cu agentul frigorific din unitate, de exemplu, nu trebuie să producă scântei și trebuie să fie bine sigilat sau
cu siguranță intrinsecă.
(Anexa DD.4.6) Prezența de extinctoare
Dacă trebuie efectuată orice lucrare asupra unității care presupune creșterea temperaturii componentelor unității (de
ex., sudare prin brazare), trebuie avut la îndemână un sistem adecvat de extinctoare. Este obligatorie prezența unui
sistem de extinctoare cu pulbere sau cu CO2 în apropierea zonei în care se efectuează încărcarea cu agent frigorific.
(Anexa DD.4.7) Fără surse de aprindere
Niciun operator care efectuează operații pe unitate nu trebuie să utilizeze surse de aprindere care pot cauza riscuri
de incendiu sau de explozie. Toate sursele de aprindere posibile, inclusiv țigările, trebuie să fie păstrate la o distanță
suficientă față de locul de instalare, reparare, îndepărtare sau dezmembrare a unității, deoarece în timpul acestor
operații, există riscul de deversare a agentului frigorific în spațiul înconjurător. Înainte de a începe orice operație,
zona dimprejurul unității trebuie să fie analizată, pentru a avea certitudinea că nu există riscuri de aprindere sau
flăcări deschise. Trebuie afișat indicatorul „Fumatul interzis”.
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(Anexa DD.4.8) Spațiu ventilat
Asigurați-vă că spațiul în care se efectuează operația este deschis sau ventilat corespunzător înainte de a tăia
orice componentă a sistemului sau a efectua orice lucrare „la cald”. Trebuie menținut un anumit nivel de ventilație în
permanență, pe tot parcursul efectuării lucrării. Aerul ventilat trebuie să distribuie la niveluri sigure orice scurgere de
agent frigorific și, de preferință, să o evacueze în aer liber.
(Anexa DD.4.9) Verificări asupra unității de climatizare
Când se înlocuiesc anumite componente electrice, noile componente trebuie să fie potrivite pentru scopul de utilizare
și conforme cu specificațiile. Trebuie respectate întotdeauna ghidurile de întreținere și reparații puse la dispoziție
de producător. În caz de nelămuriri, contactați serviciul de asistență tehnică al producătorului înainte de efectuarea
operației.
Următoarele controale trebuie efectuate în cazul instalațiilor care utilizează agenți frigorifici inflamabili (unele puncte
sunt aplicabile numai pentru unitățile sau componentele cu agent frigorific instalate în interiorul clădirilor):
• încărcătura de agent frigorific trebuie să corespundă cu dimensiunea încăperii în care sunt instalate componentele
care conțin agent frigorific;
• aparatele de ventilație și sistemele de evacuare trebuie să funcționeze corect și să nu fie acoperite;
• etichetele și marcajele de pe unitate și de pe componentele acesteia trebuie să fie vizibile și lizibile. Etichetele și
marcajele ilizibile trebuie înlocuite;
• tubulaturile pentru agent frigorific sau componentele care conțin agent frigorific trebuie instalate astfel încât să
fie improbabilă expunerea lor la substanțe potențial corozive, cu excepția cazului în care componentele sunt
fabricate din materiale rezistente la coroziune sau sunt protejate împotriva coroziunii.
(Anexa DD.4.10) Verificări ale componentelor electrice
Repararea și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificările de siguranță inițiale și procedurile
de inspecție a componentelor. Dacă este prezentă o defecțiune care poate compromite siguranța, nu se va conecta
nicio formă de alimentare electrică la circuit, până când defecțiunea nu va fi fost rezolvată. Dacă defecțiunea nu
poate fi rezolvată imediat, ci este necesară continuarea intervenției, trebuie adoptată o soluție temporară adecvată.
Această soluție trebuie să fie comunicată proprietarului unității, astfel încât toate părțile să fie informate.
Verificările de siguranță inițiale includ:
• verificarea scurgerii condensatoarelor: trebuie efectuată pentru a se evita orice posibilitate de producere de
scântei;
• nicio componentă activă nu trebuie să fie expusă în timpul încărcării agentului frigorific, recuperării agentului
frigorific sau operațiilor de vidare;
• verificarea continuității împământării.
(Anexa DD.5) Repararea componentelor sigilate

(Anexa DD.5.1)
În timpul reparării componentelor sigilate, orice formă de alimentare electrică trebuie să fie deconectată de la unitatea
supusă intervenției, înainte de îndepărtarea apărătoarelor, sigiliilor etc.
Dacă este absolut necesară menținerea alimentării electrice a unității în timpul intervenției, atunci trebuie poziționat
un sistem de detectare a agentului frigorific, în permanență în funcțiune, în punctul cel mai critic, pentru a semnala
orice situație potențial periculoasă.
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(Anexa DD.5.2)
Trebuie să se procedeze cu deosebită atenție astfel încât, în timpul lucrărilor pe componentele electrice, să nu se
deterioreze învelișul acestora, prejudiciindu-le nivelul de protecție.
Acest lucru include deteriorarea cablurilor, un număr excesiv de conexiuni, terminale nerealizate conform specificațiilor
originale, montare incorectă a presetupelor etc.
Asigurați-vă că aparatul este montat în mod sigur.
Asigurați-vă că izolațiile sau materialele de sigilare nu sunt deteriorate la un nivel la care să nu își mai îndeplinească
funcția de prevenire a pătrunderii de amestecuri inflamabile. Piesele de schimb trebuie să fie conforme cu specificațiile
producătorului.
(Anexa DD.6) Repararea componentelor cu siguranță intrinsecă
Nu aplicați nicio sarcină inductivă sau capacitivă permanentă pe circuit fără să vă asigurați că aceasta nu depășește
tensiunea și curentul admisibile pentru dispozitivul utilizat.
Componentele cu siguranță intrinsecă sunt singurele asupra cărora se poate interveni în timp ce se află sub tensiune
în prezența unei atmosfere inflamabile. Aparatul de testare trebuie să fie calibrat corect.
Înlocuiți componentele numai cu piesele specificate de producător. Alte piese ar putea cauza aprinderea agentului
frigorific în caz de scurgeri.
(Anexa DD.7) Cabluri
Cablurile trebuie verificate pentru a vă asigura că nu sunt supuse la uzură, coroziune, presiune excesivă, vibrații,
muchii ascuțite sau alți factori de mediu adverși. Verificarea trebuie să țină cont și de efectele procesului natural de
uzură sau al vibrațiilor continue provocate de surse cum sunt, de exemplu, compresoarele sau ventilatoarele.
(Anexa DD.8) Detectarea agentului frigorific inflamabil
În niciun caz nu trebuie utilizată o sursă posibilă de aprindere pentru căutarea sau detectarea scurgerilor de agent
frigorific. Nu trebuie utilizată o torță cu halogen (sau orice alt detector care utilizează flacără deschisă).
Următoarele metode de detecție sunt considerate acceptabile pentru toate sistemele frigorifice.
Detectoarele de scurgeri electronice pot fi utilizate pentru detectarea scurgerilor de agent frigorific, dar, în cazul
agenților frigorifici inflamabili, sensibilitatea lor ar putea să nu fie adecvată sau poate fi necesară recalibrarea (sistemul
de detecție trebuie să fie calibrat într-o zonă fără agenți frigorifici). Asigurați-vă că detectorul de scurgeri nu este o
potențială sursă de aprindere și că este adecvat pentru agentul frigorific utilizat.Sistemul de detecție trebuie să fie
setat la un anumit procent LFL al agentului frigorific, trebuie să fie calibrat pentru agentul frigorific utilizat și trebuie să
se confirme procentul corect de gaz (minimum 25%).
Lichidele de detecție a scurgerilor sunt și ele adecvate pentru utilizarea în asociere cu majoritatea agenților frigorifici,
dar utilizarea detergenților care conțin clor trebuie evitată, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și
poate coroda țevile din cupru.
Observație: exemple de lichide de detecție a scurgerilor:
• metoda bulelor;
• metoda agenților fluorescenți.
Dacă se suspectează prezența unei scurgeri, toate flăcările deschise trebuie să fie îndepărtate/stinse.
Dacă este detectată o scurgere care necesită brazare, tot agentul frigorific trebuie să fie îndepărtat din sistem
sau izolat (cu ajutorul unor supape de interceptare) într-o parte a sistemului situată la distanță față de scurgere.
Îndepărtarea agentului frigorific trebuie să se facă în conformitate cu Anexa DD.9.
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(Anexa DD.9) Îndepărtarea și evacuarea
Atunci când se deschide circuitul frigorific pentru efectuarea de reparații – sau pentru orice alt scop – trebuie utilizate
procedurile convenționale. Cu toate acestea, pentru agenții frigorifici inflamabili, este important să se respecte cea
mai bună practică, având în vedere caracterul inflamabil.
Trebuie urmată procedura de mai jos:
• îndepărtați agentul frigorific;
• spălați circuitul cu gaz inert (facultativ pentru agentul frigorific A2L);
• evacuați circuitul (facultativ pentru agentul frigorific A2L);
• deschideți circuitul prin tăiere sau brazare.
Încărcătura de agent frigorific trebuie să fie colectată în recipiente adecvate. Pentru unitățile care conțin agenți
frigorifici inflamabili diferiți de A2L, sistemul trebuie spălat cu azot fără oxigen, pentru a face unitatea sigură din
punct de vedere al inflamabilității. Poate fi necesară repetarea acestui proces de mai multe ori. Nu trebuie utilizat aer
comprimat sau oxigen pentru spălarea circuitelor frigorifice.
Pentru unitățile care conțin agenți frigorifici inflamabili diferiți de A2L, spălarea trebuie efectuată prin devidarea
sistemului cu azot fără oxigen și continuând presurizarea până când se atinge presiunea de lucru, apoi se descarcă
în atmosferă, după care se videază din nou sistemul. Acest proces trebuie repetat până când nu mai este prezent
agent frigorific în sistem. Când se utilizează încărcătura finală de azot fără oxigen, sistemul trebuie golit până atinge
presiunea atmosferică, pentru a permite efectuarea intervenției. Această operație este absolut indispensabilă dacă
trebuie efectuate operații de brazare pe țevi.
(Anexa DD.10) Procedura de încărcare
Pe lângă procedura de încărcare convențională, trebuie respectate cerințele următoare:
• asigurați-vă că nu are loc contaminarea diferiților agenți frigorifici în timpul utilizării echipamentelor de încărcare.
Manșoanele sau liniile trebuie să fie cât mai scurte posibil, pentru a minimiza conținutul de agent frigorific din ele;
• recipientele trebuie ținute în poziție adecvată, conform instrucțiunilor;
• asigurați-vă că sistemul de climatizare este legat la pământ înainte de încărcarea circuitului cu agent frigorific;
• etichetați sistemul când ați terminat încărcarea;
• este necesară foarte mare atenție pentru a nu supraîncărca sistemul cu o cantitate excesivă de agent frigorific.
Înainte de a încărca sistemul, trebuie testată etanșeitatea acestuia prin presare cu un amestec adecvat. Sistemul
trebuie testat cu detectorul de scurgeri după terminarea încărcării, dar înainte de pornire. Înainte de părăsirea
amplasamentului, trebuie efectuat un test suplimentar cu detectorul de scurgeri.
(Anexa DD.11) Dezinstalare
Înainte de efectuarea acestei proceduri, este esențial ca tehnicianul să fie complet familiarizat cu unitatea și toate
detaliile sale Se recomandă ca toți agenții frigorifici să fie colectați în condiții de siguranță. Înainte de a efectua
această operație, trebuie prelevat un eșantion din amestecul de ulei și agent frigorific, pentru cazul în care va fi
necesară analiza înainte de reutilizarea agentului frigorific colectat.
a) Familiarizați-vă cu sistemul și cu funcționarea acestuia.
b) Izolați electric sistemul.
c) Înainte de a efectua procedura, asigurați-vă că:
• este disponibil un sistem de manipulare mecanică, dacă va fi necesar, pentru manipularea recipientelor cu agent
frigorific;
• toate echipamentele individuale de protecție sunt disponibile și sunt utilizate corect;
• procesul de colectare este supravegheat întotdeauna de o persoană competentă;
• etichetați sistemul când ați terminat încărcarea;
• sistemul de colectare și recipientele sunt conforme cu standardele corespunzătoare.
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d) Dacă este posibil, efectuați un pump-down al sistemului.
e) Dacă nu este posibilă vidarea, creați un colector pentru evacuarea agentului frigorific din diferite părți ale sistemului.
f) Asigurați-vă că recipientul este pus pe cântar înainte de a efectua colectarea.
g) Porniți aparatul de colectare și utilizați-l conform instrucțiunilor.
h) Nu supraîncărcați recipientele (nu încărcați peste 80% din volumul lor de încărcare cu lichid).
i) Nu depășiți presiunea maximă de operare a recipientelor, nici măcar temporar.
j) Când recipientele au fost umplute corect și procesul a fost finalizat, asigurați-vă că cilindrele și unitatea sunt
îndepărtate din amplasament imediat și că toate supapele de interceptare ale unității sunt închise.
k) Agentul frigorific colectat nu trebuie să fie încărcat într-un alt sistem decât dacă a fost filtrat și verificat.
(Anexa DD.12) Etichetare
Unitatea trebuie să fie etichetată, indicând faptul că a fost dezinstalată și golită de agentul frigorific. Pe etichetă se
vor adăuga data și semnătura. Pentru sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, asigurați-vă că etichetele de
pe unitate indică faptul că sistemul conține agent frigorific inflamabil.
Anexa DD.13) Colectare
Atunci când se îndepărtează agentul frigorific dintr-un sistem, fie pentru întreținere, fie pentru dezinstalare, se
recomandă ca toți agenții frigorifici să fie îndepărtați în condiții de siguranță.
Când se transferă agentul frigorific în recipiente, asigurați-vă că sunt utilizate numai recipiente adecvate pentru
colectarea agenților frigorifici. Asigurați-vă că aveți la dispoziție numărul corect de recipiente de colectare pentru
încărcătura totală a sistemului. Toate recipientele utilizate trebuie să fie specifice pentru agentul frigorific colectat,
iar acest lucru trebuie să fie indicat pe etichetă (de ex., recipiente speciale pentru colectarea agentului frigorific).
Recipientele trebuie să fie prevăzute cu supapă de siguranță și robinet de interceptare aferent, în stare bună de
funcționare. Recipientele de colectare goale trebuie să fie evacuate și, dacă este posibil, răcite înainte de a începe
colectarea.
Sistemul de colectare trebuie să fie în stare bună de funcționare, însoțit de instrucțiuni și adecvat pentru colectarea
tuturor agenților frigorifici corespunzători, inclusiv, dacă este cazul, a agenților frigorifici inflamabili. De asemenea,
trebuie să fie disponibile cântare calibrate, în stare bună de funcționare. Manșoanele trebuie să fie prevăzute cu
racorduri de cuplare fără scurgeri și în stare bună. Înainte de a utiliza sistemul de colectare, asigurați-vă că este în
stare bună de funcționare, că a fost întreținut corect și că fiecare componentă electrică aferentă este sigilată, pentru
a preveni aprinderea în caz de eliberare de agent frigorific. În caz de nelămuriri, contactați producătorul.
Agentul frigorific colectat trebuie să fie restituit furnizorului în recipiente adecvate pentru colectarea sa și trebuie
întocmit documentul de transport de deșeuri periculoase. Nu amestecați agenții frigorifici în sistemele de colectare
și în special în recipiente.
Dacă este necesară îndepărtarea compresoarelor sau a uleiului din compresoare, asigurați-vă că compresoarele
au fost evacuate la un nivel acceptabil, pentru a avea certitudinea că agentul frigorific inflamabil nu se amestecă
cu uleiul. Procesul de evacuare trebuie efectuat înainte de a restitui compresorul furnizorului. Pentru accelerarea
acestui proces, poate fi utilizată exclusiv încălzirea electrică a carcasei compresorului.
Când se efectuează colectarea uleiului din sistem, acesta trebuie manipulat și transportat în condiții de siguranță.
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2.3

Zgomot

2.4

Riscuri reziduale

Pornirea unității, prin activarea componentelor sale, emite un zgomot a cărui intensitate variază în funcție de gradul
de funcționare.
Alegerea corectă a locului de instalare și instalarea corectă a unității evită producerea de zgomot supărător cauzat
de rezonanțe, reflexii și vibrații.

Unitatea utilizează mijloace tehnice adecvate pentru protecția persoanelor, bunurilor și animalelor împotriva pericolelor
care nu pot fi eliminate în condiții rezonabile sau nu pot limitate suficient la proiectare.
Pentru funcționarea obișnuită a unității, nu este necesară prezența unui operator. Trecerea de la starea „OFF”
(Oprită) la starea „ON” (Pornită) a unității și invers poate fi efectuată de la distanță sau prin intermediul afișajului, fără
a fi necesar accesul în zone de risc.
Limitarea accesului face parte din instalarea corectă, pentru eliminarea riscurilor reziduale în timpul funcționării
obișnuite.
Îndepărtarea barierelor deschide accesul la piese reci, calde și muchii tăioase.

Deschiderea cutiilor electrice și a tabloului electric deschid accesul la piese sub tensiune.

Conectarea de dispozitive la circuitul frigorific poate provoca eliberarea de agent frigorific ușor
inflamabil.
Se interzice:
-- îndepărtarea sau eliminarea eficacității apărătoarelor prevăzute pentru siguranța persoanelor;
-- intervențiile neautorizate și/sau modificarea, inclusiv parțială, a dispozitivelor de siguranță instalate pe unitate.
În timpul funcționării pompei de căldură în timpul ciclurilor de dezghețare, întrucât se topește gheața de pe baterii,
cade apă pe sol.
Dacă nu se asigură scurgerea corespunzătoare a apei și sunt prezente temperaturi atmosferice negative, se formează
plăci de gheață periculoase.
Delimitați accesul la zona respectivă pentru a evita accidentele.
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2.5

Informații de siguranță privind agentul frigorific

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră incluse în protocolul de la Kyoto. Nu eliberați aceste gaze în
atmosferă.
Tip de agent frigorific: R32.
Valoare GWP: 677. Bazat pe "IPCC Fifth Assessment Report".
GWP este potențialul de încălzire globală.
Cantitatea de agent frigorific este indicată pe eticheta cu specificațiile unității. Sunt necesare inspecții periodice
pentru a verifica prezența eventualelor scurgeri de agent frigorific, în conformitate cu regulamentele locale și/sau
europene.

2.5.1

Pericole și consecințe pentru sănătate

În caz de eliberare accidentală, evaporarea rapidă a lichidului poate să provoace congelare.
În caz de contact cu lichidul:
-- dezghețați părțile afectate cu apă;
-- îndepărtați îmbrăcămintea cu grijă;
-- spălați cu multă apă.
Îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate trebuie să fie spălate înainte de a fi reutilizate.
Concentrațiile ridicate de vapori pot provoca cefalee, vertij, somnolență și greață și pot duce la pierderea simțurilor
și la aritmie cardiacă.
În caz de inhalare, duceți victima la aer curat. Pot fi necesare respirație artificială și/sau terapie cu oxigen. Solicitați
imediat intervenția unui medic
În caz de contact cu ochii, îndepărtați lentilele de contact. Spălați imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp
de cel puțin 15 minute.
Fișa tehnică de securitate întocmită de producătorul agentului frigorific poate fi obținută de la
producătorul unității.
Agenții frigorifici utilizați în aceste unități au o clasificare A2L conform ASHRAE, fiind caracterizate de
o inflamabilitate limitată (viteza flăcării < 10 cm/s). O eventuală scurgere de agent frigorific tinde să se
acumuleze în partea de jos a zonei din jurul punctului de scurgere.
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3

PRIMIREA ȘI DEPOZITAREA PRODUSULUI

3.1

Primirea

3.2

Transportul

La primire, verificați integritatea unității, ținând cont că a ieșit din fabrică în stare perfectă.
Eventualele daune trebuie contestate imediat transportatorului și menționate pe Foaia de livrare înainte de semnarea
acesteia.
Departamentul comercial competent sau producătorul vor trebui informați în cel mai scurt timp posibil cu privire la
entitatea daunei.
Clientul trebuie să completeze un raport scris și fotografic cu privire la eventualele daune identificate.
Eliminarea ambalajelor revine în sarcina destinatarului și trebuie efectuată în conformitate cu regulamentele în
vigoare în țara în care se efectuează.

Transportul unității de la fabrică se realizează cu mijloace adecvate, cu o fixare corectă a acesteia pentru a preveni
orice posibilitate de mișcare în timpul transportului rutier, de natură să deterioreze unitatea sau să provoace accidente.
În cazul în care este prevăzută transbordarea pe alte mijloace de transport pentru continuarea deplasării, este
indispensabil să se adopte toate măsurile necesare pentru a garanta condiții de siguranță corecte atât în ceea ce
privește mijloacele utilizate, cât și ancorarea, pentru a preveni daunele.
Dacă se prevede transportul unității pe drumuri în stare proastă, trebuie informat în prealabil producătorul pentru a
putea lua măsurile necesare în vederea evitării daunelor la unitate.
Dacă se prevede transportul în container, asigurați o ancorare corectă.
Pentru transportul rutier, maritim sau aerian, consultați codurile ADR, IMDG și IATA etc. în vigoare la momentul
transportului.
Producătorul, înainte să organizeze transportul, va comunica tipul și cantitatea de agent frigorific prezent în interiorul
unității.
Transportul unităților care conțin agenți frigorifici ușor inflamabili (A2L) trebuie să fie efectuat în
conformitate cu standardele și regulamentele europene și cu standardele locale, acolo unde sunt
aplicabile.
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3.3

Manipularea

Înainte de orice operație de manipulare a unității, asigurați-vă că capacitatea de ridicare a echipamentelor utilizate
este compatibilă cu greutatea unității.
Manipularea trebuie efectuată de personal calificat, echipat corespunzător.
Pentru toate operațiile de ridicare, asigurați-vă că ați ancorat ferm unitatea, pentru a evita răsturnarea
sau căderile accidentale.

Ridicarea trebuie efectuată de personal calificat și autorizat, adoptând măsuri de precauție adecvate;
dacă este efectuată incorect, presupune pericole grave pentru bunuri și persoane.

Manipularea trebuie efectuată lent, evitând manevrele bruște și loviturile.

În niciun caz nu staționați și/sau nu treceți pe sub unitate și prin apropierea unității când aceasta este
ridicată de pe sol. Utilizați numai sistemul de ridicare proiectat și prevăzut pentru unitate.
În timpul descărcării și poziționării unității, este necesară atenție maximă, pentru a evita manevrele bruște și violente
și utilizarea componentelor unității ca puncte de sprijin.
Asigurați-vă că echipamentul și corzile de ridicare au dimensiunile și sarcina adecvate și respectați cu strictețe
instrucțiunile de utilizare. Utilizați numai echipamente în stare de eficiență optimă.
Asigurați-vă că mijloacele de ridicare au dimensiunile și sarcina adecvate și respectați cu strictețe instrucțiunile de
utilizare. Utilizați numai echipamente în stare de eficiență optimă.
Orice operație pe unitate, inclusiv dezambalarea sau conexiunile, trebuie efectuate cu unitatea așezată pe sol.
În orice caz, consultați instrucțiunile de ridicare furnizate împreună cu unitatea.
Sub unitate este fixat un palet care permite descărcarea și manipularea inclusiv cu un stivuitor adecvat.
Eventuala instalare de elemente antivibrații sub baza unității trebuie efectuată cu unitatea ridicată la maximum
200 mm de la sol și evitând introducerea părților corpului sub unitate.
Înainte de a îndepărta paletul, îndepărtați șuruburile cu care este fixat pe unitate.
Șuruburile sunt vizibile prin găurile de la bază; utilizați o cheie de 10 pentru a le deșuruba.
După îndepărtarea paletului, unitatea trebuie ridicată utilizând numai corzi și barele de ridicare galbene fixate la bază.
Utilizați chei de tachelaj adecvate pentru fixarea corzilor pe barele de ridicare.

Fig. 2 Detaliu fixare a corzii la bara de ridicare
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Pentru ridicare, utilizați toate barele prezente pe unitate.

Fig. 3 Ridicarea cu corzi

Pentru a evita intrarea în contact a corzilor cu unitatea, trebuie predispuse elemente de protecție pe
muchiile superioare.
Este obligatorie utilizarea unui echilibror reglat pe lățimea unității, pentru a garanta stabilitatea în timpul ridicării
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4

DESCRIEREA PRODUSULUI

4.1

Utilizare prevăzută

4.2

Utilizare neprevăzută

Aceste unități sunt destinate răcirii/încălzirii aerului, fiind utilizate în general pentru aplicații din domeniul climatizării.
Este vorba de aparate de aer condiționat autonome, cu eficiență ridicată, destinate utilizării atât vara cât și iarna,
pentru a obține un tratament termohigrometric complet și recuperarea căldurii disipate pentru reutilizare. Pot fi
utilizate pentru aplicații atât din sectorul comercial, cât și industrial, unde, pe lângă variabilitatea sarcinii, pot exista
sarcini latente ridicate și trebuie să se garanteze condiții optime pentru persoanele prezente.
Utilizarea lor este recomandată în limitele de funcționare indicate în Caietul tehnic.

Se interzice utilizarea unității:
-- în atmosferă explozivă;
-- în atmosferă inflamabilă;
-- în medii pline de praf;
-- în medii necompatibile cu gradul de protecție IP declarat;
-- de către personal neinstruit;
-- într-o manieră care contravine regulamentelor în vigoare;
-- în condiții de instalare incorectă;
-- în prezența unor defecțiuni de alimentare;
-- cu nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor;
-- cu întreținere insuficientă și/sau utilizând piese de schimb neoriginale;
-- cu organe de siguranță ineficiente.
-- cu modificări sau alte intervenții neautorizate de producător.
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4.3

Dispozitive de comandă și de siguranță

4.4

Principii de funcționare

4.5

Structura

4.6

Caracteristici tehnice

Unitatea este gestionată integral de o unitate de comandă electronică cu microprocesor, care, prin intermediul a
diferiți senzori de temperatură și de presiune instalați, menține funcționarea unității în limitele de siguranță.
Toți parametrii de comandă ai unității sunt indicați în „Manualul unității de comandă” care face parte integrantă din
documentația unității.
Toți parametrii de comandă ai unității sunt indicați în „Manualul de utilizare” care face parte integrantă din documentația
unității.
În același manual, sunt descrise detaliat procesele logice prin care are loc comanda unității în timpul diferitelor faze
de funcționare.
Dispozitivele de comandă și de siguranță sunt indicate în caietul tehnic.

Funcționarea de bază a acestor unități utilizează un ciclu invers cu compresie a vaporilor pentru modificarea condițiilor
termohigrometrice ale aerului din mediul intern. Configurația cea mai simplă funcționează cu recircularea totală a
aerului.
Ciclul frigorific permite transferul de căldură de la un fluid cu temperatură mai mică la un fluid cu temperatură mai
mare. Unitățile Rooftop sunt echipate cu unul sau mai multe circuite frigorifice; în modul răcire, aerul este răcit – și
eventual dezumidificat – prin intermediul unei baterii cu aripioare (evaporator); căldura extrasă este eliminată la
exterior de o altă baterie cu aripioare (condensator).
Pe lângă acest proces, versiunile cu pompă de căldură permit inversarea rolurilor evaporatorului și condensatorului
între ele, asigurând astfel funcția de încălzire.
Pe lângă filtrarea aerului, sunt posibile alte funcții, care variază în funcție de configurație și de accesoriile selectate:
schimbare parțială a aerului, recuperare de căldură din aerul evacuat, recuperare termodinamică, umidificare,
încălzire complementară prin intermediul arzătorului, baterie cu apă caldă sau rezistențe electrice, răcire liberă/
încălzire liberă.

În funcție de mărimi, structura este realizată din tablă zincată și vopsită cu pulberi epoxipoliesterice la 180 °C, care
conferă o rezistență ridicată la agenții atmosferici sau din profile extrudate din aliaj de aluminiu cu îmbinări din nailon
ranforsate cu fibră de sticlă.
Baza și panoul de sus sunt realizate din tablă zincată groasă, vopsită cu pulberi epoxipoliesterice.
Panourile laterale sunt realizate din panouri sandwich cu grosimea de 25 mm, alcătuite dintr-un înveliș din tablă
zincată cu grosimea de 0,5 mm prevopsit la exterior și umplut la interior cu spumă din poliuretan expandat, pentru a
asigura izolația termoacustică a unității. Ca alternativă, panourile sunt izolate cu saltea izolantă cu celule închise sau
cu lână minerală, pentru secțiunea „generator de căldură”. Suprafața panourilor aflate în contact cu aerul tratat este
realizată din tablă zincată, pentru a facilita operațiile de curățare și igienizare.
Panourile neamovibile sunt fixate pe structură cu șuruburi încorporate în bucșe din nailon cu dop.
Panourile amovibile sunt fixate pe structură cu șuruburi excentrice sau inserții din nailon și sunt prevăzute cu mânere
pentru a facilita îndepărtarea lor.

Aparat de aer condiționat cu expansiune directă, cu compresoare ermetice, baterie evaporatoare cu ventilatoare
centrifuge sau radiale și baterie condensatoare cu ventilatoare axiale.
Unitatea este realizată din două secțiuni unite între ele, dar separate din punct de vedere funcțional. O secțiune este
destinată transferului în atmosferă al energiei absorbite din mediul intern și tratat. Cealaltă secțiune este destinată
tratamentului aerului și permite climatizarea spațiului închis de tratat.
În configurațiile care prevăd schimbul de aer, se poate gestiona recuperarea căldurii, răcirea liberă/încălzirea liberă.
Pentru încălzire, poate fi prezent un generator de căldură cu gaz sau o baterie cu apă caldă sau un grup de rezistențe
electrice.
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4.7
4.7.1

Circuitul aeraulic
Ventilatoarele de aer intern

În funcție de configurații, în unități pot fi prezente numai ventilatoarele de tur sau și cele de recuperare.
Ventilatoarele sunt radiale cu palete inverse, cu motor cu rotor extern cuplat direct la roată.
Ventilatoarele radiale sunt denumite „EC”, cu motor cu comutare electronică „brushless”. Ventilatorul este alimentat cu
curent alternativ de la rețea, iar reglarea vitezei se obține prin semnal de comandă 0-10 V c.c. emis de microprocesorul
montat în unitate. Astfel, este posibilă setarea debitului de aer printr-un parametru de pe ecran.
Motoarele sunt dotate cu semnalizare de alarmă, care include protecția termică, supracurentul, subtensiunea,
absența uneia sau mai multor faze, rotorul blocat.
Ventilatoarele EC nu sunt prevăzute cu contactor și sunt permanent sub tensiune, de îndată ce
secționatorul general al unității este închis.

4.7.2

Senzorul de debit pentru ventilatoare

Unitățile cu ventilatoare „EC” sunt echipate cu un traductor de presiune diferențială care detectează diferența de
presiune dintre interiorul și exteriorul (în amonte) duzei de aspirație. Debitul de aer este proporțional, pentru fiecare
pereche ventilator/duză, cu rădăcina pătrată a diferenței de presiune, conform ecuației:

Unde:
-- Q = Debitul total de aer [m3/h]
-- n = numărul de ventilatoare prezente în unitate
-- k = constantă care depinde de duza ventilatorului
-- ΔP = Diferența de presiune măsurată la nivelul duzei [Pa]
Valoarea presiunii diferențiale și debitul de aer pot fi vizualizate direct pe ecranul microprocesorului care efectuează
reglarea automată a debitului de aer.
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4.7.3

Senzorul de filtre murdare

Controlul nivelului de înfundare a filtrului de aer se realizează prin intermediul unui presostat diferențial, care măsoară
căderea de presiune între partea din amonte și cea din aval față de filtru.
Controlul va semnala necesitatea de a înlocui sau a curăța filtrul, printr-o alarmă pe ecran. Mașina va continua
oricum să funcționeze.
Valoarea de intervenție este setată din fabrică și poate fi modificată pe unitatea instalată acționând cu o șurubelniță
asupra butonului rotativ cu scală gradată.
Murdărirea filtrului poate cauza reducerea debitului și deci a randamentului mașinii; se recomandă
curățarea sau înlocuirea filtrului în cel mai scurt timp posibil din momentul semnalării.

4.7.4

Filtrele de aer

4.7.5

Umidificatorul

Unitățile sunt dotate cu filtre pe circuitul de tur al aerului. Înlocuirea filtrelor se face deschizând panoul unității pe care
este indicat accesul la filtre.
Curățarea sau înlocuirea este fundamentală pentru a garanta buna funcționare a unității și un debit corect al aerului.

Unitățile pot fi echipate cu umidificator cu electrozi scufundați, în funcție de versiune. Înainte de utilizare, asigurați-vă
că au fost efectuate toate conexiunile electrice și hidraulice.
Dacă este necesară efectuarea de operații de întreținere sau înlocuirea anumitor componente ale umidificatorului,
goliți mai întâi apa din cilindru.
Pentru a garanta funcționarea corectă și durabilitatea cilindrilor umidificatori, se recomandă ca apa de alimentare să
aibă caracteristici cuprinse între limitele specificate. Limitele sunt indicate în manualul specific.
Nu efectuați tratamente cu un sistem de reducere a durității apei.
Se interzice utilizarea de apă de fântână, industrială, colectată din circuite de răcire, potențial poluată chimic sau
bacteriologic. Nu se recomandă adăugarea de substanțe dezinfectante sau compuși anticorozivi, deoarece pot fi
iritante.
Eventualele caracteristici deosebite ale apei de alimentare, de exemplu, conductibilitatea foarte mică sau foarte mare,
pot să necesite cilindri umidificatori specifici diferiți față de standard, aspect care trebuie convenit cu producătorul.
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4.8

Panoul de comandă

Unitatea este gestionată integral de o unitate de comandă electronică cu microprocesor, având ca interfață un ecran
tactil.
Prin intermediul ecranului, se pot accesa toate funcțiile unității, de exemplu, vizualizarea parametrilor de funcționare,
setarea parametrilor, gestionarea și analiza eventualelor probleme.

Fig. 4 Ecranul principal

Operațiile fundamentale, cum sunt pornirea și oprirea unității, modificarea valorilor setate și verificarea stării de
funcționare, pot fi efectuate cu ușurință.
Pentru celelalte operații, consultați manualul unității de comandă, care face parte integrantă din documentația unității.
Următoarele instrucțiuni utilizează ca punct de referință ecranul principal, care poate fi accesat din orice ecran activ
la un moment dat, utilizând pictograma cu simbolul „Meniu” dacă este prezentă sau pictograma cu simbolul „săgeată
verde stânga”.
„Meniu” de pe ecranul principal, prin apăsarea acestei pictograme, se trece la ecranul „Meniu”. De pe orice
alt ecran, prin apăsarea acestei pictograme, se revine înapoi cu un nivel;
atingerea acestei pictograme permite revenirea la „bucla” meniului precedent, menținând accesul cu datele
de autentificare activate.

4.8.1

Pornirea și oprirea unității prin intermediul ecranului

4.8.2

Pornirea și oprirea unității prin intermediul comutatorului extern

Pe ecranul principal, prin intermediul pictogramei „Pornire/Oprire”, accesați ecranul de pornire și oprire a unității.
În partea de sus a ecranului este indicată starea unității, în centru este prezentă o pictogramă „Pornire/Oprire”.
Atingând pictograma, se modifică starea unității de la „în funcțiune” la „oprită” și invers.

Pentru a putea porni și opri unitatea de la comutatorul extern, asigurați-vă că funcția respectivă este activă.
Pentru pornirea unității, este necesară închiderea comutatorului extern. Pentru oprire, este necesară deschiderea sa.
Comutatorul extern trebuie să fie conectat la bornele „1” și „2” din cutia de borne.
Comutatorul extern trebuie să fie un contact fără tensiune.
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4.8.3

Modificarea valorilor setate

4.8.4

Setarea intervalelor orare

4.8.5

Schimbarea limbii

4.8.6

Schimbarea orei și datei

Pe ecranul principal, prin intermediul pictogramei „Meniu”, accesați meniul principal.
În submeniul „Valori setate”, selectați funcția pentru care doriți să modificați valoarea setată.
Dacă este necesar, derulați parametrii până când apare parametrul valorii setate.
Selectați parametrul valorii setate pentru a activa tastatura în vederea modificării.
Setați noua valoare și confirmați cu bifa verde.

Setarea intervalelor orare necesită accesul cu parolă.
Pe ecranul principal, prin intermediul pictogramei „Meniu”, accesați meniul principal și selectați meniul „Parametri”.
În submeniul „Parametri”, selectați funcția „ES - Energy saving” pentru a accesa parametrii corespunzători intervalelor
orare.
Selectați parametrul pe care doriți să-l modificați pentru a activa tastatura în vederea modificării.
Setați noua valoare și confirmați cu bifa verde.

Pe ecranul principal, prin intermediul pictogramei „Meniu”, accesați meniul principal și selectați meniul „Limbi” pentru
a accesa ecranul cu limbile disponibile.
Dacă limba dorită nu este prezentă pe ecran, poate fi căutată cu ajutorul săgeților.
Selectați limba dorită pentru a o activa

În „Configurații”, selectați „Data și ora” pentru a accesa ecranul de modificare a acestor setări
Selectând pictograma de scriere din dreapta-jos, se accesează ecranul de modificare.
Selectând diferitele valori de culoarea verde, se activează tastatura virtuală prin care pot fi setate noile valori. După
setare, valoarea trebuie confirmată cu ajutorul bifei.
După modificarea valorilor, setarea trebuie salvată cu ajutorul pictogramei de salvare din dreapta-jos.
Cu săgeata stânga, puteți reveni la ecranul precedent fără să salvați modificările efectuate.

4.9

Schema electrică

Schema electrică reprezintă o parte fundamentală a documentației și este prezentă în interiorul fiecărei unități.
Consultarea acestui document este indispensabilă pentru clarificarea oricărui dubiu, atât cu privire la conexiunile
electrice auxiliare și de alimentare, cât și cu privire la datele electrice.
În mod special, consultați schema electrică în ceea ce privește posibilitatea de a gestiona de la distanță funcțiile
pentru care este prevăzut acest lucru.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de proiectare fără înștiințare prealabilă

UATYA
4P645202-1

Traducere din instrucțiuni originale

Packaged Rooftop

33

5

INSTALAREA

Pentru instalare sau intervenții asupra unității, este necesară respectarea strictă a instrucțiunilor din acest manual, a
indicațiilor de pe unitate și a tuturor măsurilor de precauție oportune.
Presiunile din circuitul frigorific și componentele electrice prezente pot crea situații de risc în timpul
intervențiilor de instalare și întreținere.

5.1

Dimensiuni și greutate

5.2

Locul de instalare

Pentru poziționarea corectă a unității, în ceea ce privește dimensiunile și greutatea acesteia, consultați schema de
dimensiuni furnizată împreună cu confirmarea comenzii.

Se recomandă atenție la aspectele următoare pentru determinarea celui mai bun loc de instalare a unității și a
conexiunilor aferente:
-- dimensiunile și originea conductelor aeraulice;
-- dimensiunile și originea tubulaturii hidraulice;
-- poziția sursei de alimentare electrică;
-- accesibilitatea pentru operații de întreținere sau reparații;
-- capacitatea portantă a planului de sprijin;
-- ventilația condensatorului răcit cu aer;
-- orientarea și expunerea la radiațiile solare. Pe cât posibil, bateria condensatoare nu trebuie să fie expusă la
radiații solare directe;
-- direcția vânturilor dominante. Evitați poziționarea unității într-un mod în care vânturile dominante favorizează
fenomenele de recirculare a aerului la bateria condensatoare;
-- tipul de suprafață. Evitați poziționarea unității pe suprafețe de culoare închisă (de exemplu, bitum), pentru a evita
supraîncălzirea în timpul funcționării;
-- posibilele reflexii, rezonanțe și interacțiuni acustice cu elementele externe față de unitate.
Aveți grijă la prezența de coșuri de fum, guri de scurgere, guri de aerisire și emisii de gaze de la
alte instalații. Aerul poate fi aspirat de clapeta de aer proaspăt și introdusă în spațiile climatizate prin
intermediul unității.
Toate modelele din această serie sunt proiectate și fabricate pentru instalare la exterior (terase, grădini) și, prin
urmare, este absolut de evitat acoperirea cu streșini sau poziționarea în apropierea plantelor (chiar dacă acoperă
numai parțial unitatea), pentru a evita posibilitatea de recirculare a aerului.
Este obligatorie respectarea distanțelor de separare specificate în schema de dimensiuni a unității.

Dacă unitatea este instalată în zone deosebit de vântoase, este necesară instalarea de bariere
antivânt pentru a evita defectarea unității.
Unitățile cu pompă de căldură, în timpul dezghețării, eliberează apă care îngheață în caz de
temperaturi atmosferice negative. Chiar dacă unitatea este instalată pe un plan perfect orizontal,
realizați pe planul de sprijin pante care să direcționeze apa rezultată prin dezghețare în guri de
scurgere, canale sau oricum în locuri în care nu există pericol de accidentare.

Unitatea conține gaz frigorific clasificat A2L ușor inflamabil.
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unitatea trebuie să fie instalată într-o zonă în care o eventuală scurgere de agent frigorific nu poate
pătrunde în interiorul clădirilor, provocând vătămări personale sau pagube materiale.
În mod analog, în caz de scurgere, agentul frigorific nu trebuie să ajungă în gurile de admisie a aerului
proaspăt, uși sau alte deschizături, nu trebuie să se acumuleze sub planul de mers, în interiorul gurilor
de scurgere a apelor pluviale.
Scurgerea supapelor de siguranță trebuie să fie condusă printr-o tubulatură conformă cu directivele
naționale și/sau europene, având grijă ca scurgerea să nu fie dispusă lângă canale, guri de scurgere
a apelor pluviale sau alte deschizături care pot conține agent frigorific; nu conduceți scurgerea în
apropierea gurilor de admisie a aerului proaspăt, ușilor sau altor deschizături similare.
Nu conduceți scurgerea în apropierea surselor de aprindere, așa cum sunt definite de standardul
EN378-2.
Este responsabilitatea instalatorului să efectueze o evaluare și o clasificare a zonei de pericol pentru
locul de instalare, potrivit cerințelor standardului EN378-3.
Respectați întotdeauna regulamentele locale în vigoare, dacă sunt mai stricte.

5.3

Montarea

Unitățile sunt livrate din fabrică deja testate și pentru instalare necesită numai racordarea electrică, aeraulică și
hidraulică.
Singura componentă livrată nemontată este protecția antiploaie pentru unitățile care presupun schimbul de aer și
deci sunt prevăzute cu clapetă pentru aerul exterior.

5.3.1

Poziționarea la exterior

Este necesară crearea unui suport solid pe care se va poziționa unitatea.
Acest suport trebuie să fie perfect plan și orizontal, dimensiunile sale trebuie să fie adecvate pentru dimensiunile
unității.
Placa de beton trebuie să fie:
-- realizată într-o fundație adecvată, cu înălțimea de aproximativ 15-20 cm față de terenul din jur;
-- plată, orizontală și capabilă să susțină de cel puțin 4 ori greutatea operativă a unității;
-- mai lungă și mai lată decât unitatea cu cel puțin 30 cm.
Unitățile transmit terenului un nivel redus de vibrații, dar este totuși recomandabil să se intercaleze o bandă de
cauciuc rigid între cadrul de bază și planul de sprijin.
Dacă este necesară o mai bună izolație, se recomandă utilizarea de suporturi antivibrații disponibile ca accesoriu.
În cazul instalării pe acoperișuri sau la etaje intermediare, unitatea și tubulatura vor trebui să fie izolate față de pereți
și tavane. Unitățile nu trebuie poziționate în apropierea birourilor private, dormitoarelor sau zonelor în care sunt
necesare emisii sonore reduse.
De asemenea, se recomandă să nu se efectueze instalarea în spații înguste sau reduse, pentru a evita fenomenele
de reverber, reflexii, rezonanțe și interacțiuni acustice cu elementele externe față de unitate.
Unitățile echipate cu baterii standard (cupru-aluminiu) nu trebuie instalate în spații cu atmosfere chimice agresive,
pentru a evita fenomenele de coroziune.
Trebuie acordată atenție deosebită atmosferelor cu clorură de sodiu, care accentuează coroziunea produsă sub
acțiunea curenților galvanici; din acest motiv, este absolut de evitat instalarea unității cu baterii netratate în apropierea
mării.
Pentru instalarea în apropierea mării, a crescătoriilor de animale sau în zonele industriale foarte poluate, este
necesară solicitarea de baterii cu tratamente de suprafață anticorozive.
În orice caz, vă invităm să vă adresați departamentului nostru comercial, pentru a identifica cea mai potrivită soluție.
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5.3.2

Montarea calotelor antiploaie

Pe fanta prevăzută pentru admisia aerului extern trebuie montată o protecție antiploaie.
Protecția se obține cu ajutorul unor calote; numărul de elemente care formează protecția depinde de dimensiunea
gurii de admisie a aerului.
Protecția este furnizată într-un kit separat, în vederea montării de către instalator.
Pe lângă calote, kitul include o plasă de protecție și șuruburi autoforante pentru fixare.

Fig. 5 Protecția antiploaie

Plasa de protecție trebuie fixată pliată între protecție și cadrul unității.
Pentru fixare, utilizați o mașină de înșurubat cu bucșă de 6 mm.
Pentru montarea corectă:
-- Așezați filtrul cu plasă pe marginea fantei de aer extern;
-- începeți montarea din partea de sus a fantei;
-- utilizând găurile prezente pe fiecare element al protecției, realizați fixarea pe cadrul unității cu ajutorul șuruburilor
autoforante incluse.
-- repetați operația pentru toate elementele protecției.

5.3.3

Elementele antivibrații

Pentru reducerea vibrațiilor transmise structurii, se recomandă instalarea unităților pe elemente antivibrații din
cauciuc sau cu arc, disponibile ca accesoriu ce poate fi solicitat la efectuarea comenzii.
Schema de dimensiuni cu proiecția unității indică poziția și capacitatea portantă ale fiecărui element antivibrații.
Operația de fixare a elementelor antivibrații trebuie efectuată înainte de a poziționa unitatea pe sol.
Pentru instalarea elementelor antivibrații, consultați instrucțiunile care însoțesc accesoriul.
În timpul fixării elementelor antivibrații, unitatea trebuie să fie ridicată la maximum 200 mm de la sol și
nu trebuie introduse părți ale corpului sub unitate.
5.3.3.1
Elemente antivibrații din cauciuc
Elementul antivibrații este alcătuit dintr-un clopot metalic în partea de sus, în care se află un șurub pentru fixarea pe
baza unității. Elementul antivibrații se fixează pe baza unității prin intermediul a două găuri prezente pe flanșă. Pe
flanșa elementului antivibrații este înscris un număr (45,60,70 ShA), care identifică duritatea suportului din cauciuc.

Fig. 6 Elemente antivibrații din cauciuc/metal
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5.3.4

Atenuarea zgomotului

5.3.5

Distanțe minime

Unitățile sunt proiectate și fabricate acordând atenție deosebită limitării emisiilor sonore în timpul funcționării.
Pe lângă versiunile standard, există versiuni cu compartiment pentru compresoare căptușit cu material fonoabsorbant,
pentru reducerea emisiilor acustice.
Instalarea corectă atât din punct de vedere al locului, cât și al componentelor, după cum se specifică în capitolul
corespunzător, evită rezonanțele, reflexiile și vibrațiile care pot fi deosebit de supărătoare.
Dacă pe lângă respectarea indicațiilor de mai sus este necesară atenuarea suplimentară a zgomotului, utilizarea de
baterii acustice reprezintă o soluție eficace.
Este fundamental ca orice intervenție având ca scop izolarea acustică a unității să nu afecteze instalarea și
funcționarea corectă a acesteia.
Din acest motiv, nu trebuie limitate spațiile de acces și trebuie evitată instalarea de elemente de acoperire care
provoacă recircularea aerului între tur și aspirație.

Spațiile de acces de respectat sunt indicate pe schițele de dimensiuni anexate la documentația unității.
Este de importanță fundamentală să se asigure un volum de aer adecvat atât pe circuitul de aspirație cât și pe
circuitul de tur al bateriei condensatoare.
Este foarte important să se evite fenomenele de recirculare a aerului între aspirație și tur; în caz contrar, prestațiile
unității se vor reduce sau unitatea ar putea să nu mai funcționeze normal.
Prezența unor pereți cu înălțime considerabilă în apropierea unității afectează funcționarea corectă a acesteia.
În cazul instalării mai multor unități învecinate, distanța de separare minimă trebuie să fie de 3 metri.
Se recomandă să se lase un spațiu suficient pentru a permite extragerea, la nevoie, a componentelor voluminoase
cum sunt schimbătoarele de căldură sau compresoarele.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de proiectare fără înștiințare prealabilă

UATYA
4P645202-1

Traducere din instrucțiuni originale

Packaged Rooftop

37

5.4

Racordurile hidraulice
Dacă unitatea prezintă organe care necesită racordarea hidraulică de către instalator, este obligatorie
montarea unui filtru metalic cu plasă cu ochiuri de maximum 1 mm pe tubulatura de admisie. Absența
acesteia determină anularea imediată a garanției.

5.4.1

Racordarea bateriei cu apă caldă
Utilizarea de ape mâloase sau cu un conținut ridicat de calcar poate provoca scăderea rapidă a
performanțelor bateriei.

Racordați bateria cu apă caldă respectând marcajele de intrare și ieșire prezente pe unitate.
Diametrele și tipul racordurilor necesare sunt indicate pe schemele de dimensiuni.
Se recomandă alimentarea bateriei cu un amestec de apă și glicol cu o concentrație care va depinde de temperaturile
minime atinse în timpul iernii, pentru a preveni înghețarea apei în circuitul hidraulic în timpul perioadelor de neutilizare.
Dacă nu se utilizează un amestec de apă și glicol, este necesară golirea instalației hidraulice în timpul
perioadelor prelungite de neutilizare.
Pentru a facilita operațiile de golire a circuitului, este prezentă o supapă de scurgere în partea de jos a colectorului de
alimentare al bateriei cu apă caldă. Pe același colector, dar în partea de sus, este prezentă și o supapă de aerisire
utilizabilă pentru a elimina eventualele bule de aer prezente în circuit.
Procentul de masă de glicol este determinat în funcție de temperatura atmosferică minimă previzionată.

Temperatură atmosferică minimă (°C)

Punct de îngheț (°C)
Antigel
Etilenglicol
Propilenglicol

5.4.2

-5

0

-10

-5

-10

6
15

22
25

30
33

-15

-15
-20

-20

-25

-25
-30
% de masă
36
41
46
39
44
48

-30

-35

-40

50
51

53
54

56
57

-35

-40

-45

Scurgerea condensului de la bateria de aer intern

Vasul de colectare a condensului este dotat cu un tub filetat R 1" tată pentru racordare.

Fig. 7 Racordarea la vasul de colectare a condensului

La nivelul tubulaturii de scurgere trebuie să fie prezent întotdeauna un sifon adecvat, care să împiedice aspirarea de
aer din exterior prin tubulatură.
Se recomandă realizarea sifonului imediat după racordarea la vasul de colectare.
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H

80 mm

H/2

H

Fig. 8 Sifonul pentru scurgerea condensului

Tubulatura de scurgere a condensului nu trebuie să fie racordată niciodată la canalizarea pentru ape uzate, ci numai
la canalizarea pentru ape pluviale, pentru a evita aspirarea de gaze urât mirositoare.

5.4.3

Scurgerea condensului de la bateria de aer extern

Vasul de colectare a condensului este dotat cu un tub filetat R 1" tată pentru racordare.

Fig. 9 Racordarea la vasul de colectare a condensului

Scurgerea condensului de la bateria de aer extern poate fi lăsată liberă.
Dacă se utilizează canalizarea pentru scurgerea condensului, trebuie să se evite înghețarea țevilor de
racordare.

5.4.4

Racordarea la umidificator

Acolo unde este prezent, umidificatorul necesită alimentare cu apă de la rețea, netratată, de preferință filtrată de
impurități și/sau reziduuri. Diametrele racordurilor sunt indicate pe schițele de dimensiuni.
Se recomandă realizarea conductelor de scurgere din material fără conductivitate electrică.
Apa scursă din umidificator poate atinge 100 °C.

Este obligatorie realizarea unui sifon pentru scurgerea apei din umidificator.

Nu alimentați în niciun caz umidificatorul cu apă demineralizată sau dedurizată.
Mai multe informații despre instalare sunt prezente la capitolul „Umidificatorul”.
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5.5

Conexiunile electrice

Toate lucrările de natură electrică trebuie să fie efectuate de personal care îndeplinește cerințele prevăzute prin lege
și este instruit și informat cu privire la riscurile legate de acest tip de lucrări.
Dimensiunile și caracteristicile liniilor electrice și ale componentelor aferente trebuie să fie stabilite de personal
autorizat pentru proiectarea instalațiilor electrice, cu respectarea standardelor internaționale și naționale de la locul
de instalare a unităților conforme cu standardele în vigoare la momentul instalării.
Pentru instalarea componentelor externe față de unitate, este obligatorie consultarea schemei electrice furnizate
împreună cu unitatea.
Schema electrică și manualele trebuie să fie păstrate cu grijă și să fie disponibile pentru intervenții viitoare asupra
unității.
Aspecte generale:
-- conexiunile electrice trebuie să fie efectuate în conformitate cu informațiile de pe schema electrică a unității și cu
regulamentele în vigoare la locul de instalare;
-- conexiunea de împământare este obligatorie prin lege;
-- instalatorul trebuie să conecteze cablul de împământare cu borna PE specifică pe bara de împământare situată
în tabloul electric;
-- instalatorul trebuie să conecteze cablul de împământare cu borna PE specifică pe bara de împământare situată
în tabloul electric, conform specificațiilor din paragraful 8.2.6 al standardului EN 60204-1.
-- tensiunea de alimentare standard (a se vedea schema electrică specifică) nu trebuie să sufere variații mai mari de
± 10%, iar asimetria între faze trebuie să fie întotdeauna mai mică de 2%. În caz contrar, contactați departamentul
nostru tehnic pentru alegerea dispozitivelor de protecție potrivite;
-- tensiunea de alimentare standard (a se vedea schema electrică specifică) nu trebuie să sufere variații mai mari
de ± 10%, iar asimetria între faze trebuie să fie întotdeauna mai mică de 2%;
-- alimentarea circuitului de comandă este derivată de pe linia electrică prin intermediul unui transformator situat în
tabloul electric; circuitul de comandă este protejat de siguranțe fuzibile adecvate;
-- asigurați-vă că linia de alimentare este conectată corect cu succesiunea fazelor, în sensul acelor de ceasornic.
Acest aparat este conform cu standardul IEC 61000-3-12 privind limitele pentru emisiile de curenți
armonici, cu condiția ca puterea de scurtcircuit „Ssc” în punctul de conexiune între alimentarea
aparatului și rețeaua publică să fie mai mare sau egală cu specificațiile din schema electrică furnizată
împreună cu unitatea.
Este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului aparatului să se asigure, dacă este necesar
prin consultarea operatorului rețelei de distribuție, că aparatul este conectat exclusiv la o sursă de
alimentare cu putere de scurtcircuit „Ssc” mai mare sau egală cu specificațiile din schema electrică
furnizată împreună cu unitatea.
Pentru conectarea liniei de alimentare electrică a unității, în partea de jos a carcasei tabloului electric este prezentă
o flanșă metalică oarbă.

Fig. 10 Flanșa liniei de alimentare electrică (vedere de sub tabloul electric)

Pentru trecerea cablurilor de alimentare electrică, îndepărtați flanșa și găuriți-o pentru instalarea presetupelor
necesare.
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Pentru fixarea cablului de alimentare, utilizați sisteme de fixare a cablurilor electrice rezistente la
tracțiune și la torsiune.
Greutatea cablurilor nu trebuie să apese pe sistemul de conexiuni electrice.
Secțiunea cablului și dispozitivele de protecție de pe linie trebuie să fie conforme cu indicațiile din
schema electrică.

Conexiunile la tabloul electric trebuie să fie efectuate menținând gradul de protecție IP declarat.
În tabloul electric este prezent un releu de succesiune și de tensiune minimă/maximă a fazelor, prevăzut cu trei leduri.
Ledul verde aprins semnalează prezența liniei trifazice și contactul comutatorului închis.
Ledul galben care iluminează intermitent scurt și lent semnalează absența unei faze (contact comutator deschis).
Ledul galben care iluminează intermitent scurt și rapid semnalează o succesiune incorectă a fazelor (contact
comutator deschis).
Ledul roșu care iluminează intermitent scurt și rapid în timp ce ledul verde este aprins semnalează că tensiunea de
alimentare este în afara limitelor de tensiune controlate (contact comutator închis).
Ledul roșu care iluminează intermitent lung semnalează o alarmă de subtensiune față de valoarea controlată (contact
comutator deschis).
Ledul roșu aprins semnalează o alarmă de supratensiune față de valoarea controlată (contact comutator deschis)

Fig. 11 Releul de succesiune a fazelor

Contactul releului de succesiune a fazelor întrerupe alimentarea de 230 V, prin urmare, sistemul de
control va fi în continuare alimentat, dar ventilatoarele și compresoarele nu vor porni.
Înainte de a efectua orice operație la nivelul pieselor electrice, asigurați-vă că nu este prezentă
tensiune.
Dacă se utilizează un întrerupător diferențial pentru protecția liniei de alimentare, la unitățile cu
invertor utilizați întrerupătoare de tip „B” sau „B+”, cu prag de intervenție minimă de 300 mA și
declanșare întârziată.
Conexiunile electrice la contacte fără tensiune, alimentate de la surse externe, trebuie să fie protejate
corespunzător împotriva supracurentului și defecțiunilor, prin legare la pământ.
Circuitul contactelor fără tensiune din interiorul tabloului electric este realizat cu cablu portocaliu.
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5.6

Racordurile aeraulice

Dimensiunile canalelor trebuie să fie adecvate, pentru a nu provoca pierderi de sarcină concentrate și/sau distribuite
neprevăzute și care pot provoca scăderi ale debitului de aer tratat față de cel proiectat. Pierderile de sarcină din
canale nu trebuie să depășească presiunea utilă furnizată de ventilatoare (pentru aplicații deosebite, contactați
departamentul nostru tehnic).
Canalele racordate la unitate nu trebuie să conțină surse de aprindere, așa cum sunt definite de
standardul IEC 603335-2-40:2018.

5.6.1

Canalele de recuperare și de tur

Unitățile sunt predispuse pentru diferite racorduri, atât pentru canalul de recuperare, cât și pentru canalul de tur.
Consultați schița de dimensiuni din documentația unității pentru identificare.
Pentru racordare, trebuie îndepărtate panourile de închidere cu care a fost livrată unitatea.

Fig. 12 Racordarea canelelor de recuperare

Fig. 13 Racordarea canelelor de tur

Fig. 14 Racordarea laterală
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Dacă turul este orientat în jos, este necesară îndepărtarea panoului de la baza unității

Fig. 15 Racordarea orientată în jos

5.6.2

Racordarea canalelor

Instalarea corectă a canalelor trebuie să respecte următoarele recomandări:
-- dimensiunile canalelor trebuie să fie cel puțin egale cu cele ale gurilor de tur și de aspirație prezente pe unitate.
Este de preferat o lărgire a conductelor în apropierea aparatului, realizată conform bunelor practici tehnice;
-- canalele trebuie să fie racordate la unitate printr-o îmbinare antivibrații, pentru a reduce transmiterea vibrațiilor
de la unitate la canale;
-- sigilați întotdeauna îmbinările pentru a evita pierderile de aer din canale;
-- dacă se dorește reducerea semnificativă a zgomotului transmis de aparat prin canale, este necesară echiparea
acestora cu amortizoare de zgomot. Pierderile de sarcină aferente acestora trebuie luate în considerare la
calcularea presiunii utile necesare.
-- în cazul în care unitatea este echipată cu generator de căldură cu schimb direct, canalul de tur va trebui să fie
echipat cu clapetă antiincendiu, conform prescripțiilor standardelor în vigoare.
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6
6.1

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
Operații preliminare
Punerea în funcțiune a unității poate fi efectuată exclusiv de personal calificat și autorizat de
producător.
Toate unitățile sunt preîncărcate cu gaz frigorific, prin urmare, circuitul frigorific este presurizat.

Unitatea conține gaz frigorific clasificat A2L ușor inflamabil.
Asigurați-vă:
-- că au fost realizate corect conexiunile electrice și toate bornele sunt strânse bine;
-- că tensiunea la bornele RST este de 400 V ± 10% (sau cea de pe eticheta unității, în cazul tensiunilor speciale).
-- că pe manometre (dacă sunt prezente) sau pe ecranul unității de comandă este indicată presiunea gazului din
circuitele frigorifice;
-- că nu sunt prezente scurgeri de fluid frigorific, eventual cu ajutorul detectorului de scurgeri (prezența de pete de
ulei poate fi un semn de scurgeri de agent frigorific).
Procedați cu atenție în timpul verificărilor de natură electrică și utilizați numai instrumente adecvate.
Poziționați întrerupătorul general al unității pe starea ON (Pornită) și verificați pe ecranul unității de comandă ca
unitatea să fie în starea OFF (Oprită) pentru a evita pornirea.
Verificați alimentarea corectă a rezistențelor pentru încălzirea uleiului din carterele compresoarelor.
Introducerea rezistențelor carterelor se face prin închiderea secționatorului general și trebuie să se
facă cu cel puțin 12 ore înainte de pornirea unității.
Pentru a verifica funcționarea corectă a rezistențelor, asigurați-vă că partea de jos a compresoarelor este caldă sau,
în orice caz, are o temperatură cu 10-15 °C mai mare decât temperatura atmosferică.
Asigurați-vă:
-- că eventualii senzori furnizați împreună cu unitatea sunt instalați corect, potrivit schemei electrice și documentației
aferente;
-- că eventuala unitate de comandă de la distanță este conectată conform indicațiilor din schema electrică și că
funcționează corect;
-- că racordarea la rețeaua aeraulică este efectuată corect, prin intermediul canalelor de tur și de recuperare a
aerului;
-- că racordurile hidraulice au fost efectuate respectând indicațiile de pe etichetele de intrare/ieșire și că a fost
instalat un filtru mecanic la intrarea în unitate (componentă obligatorie a cărei absență determină anularea
garanției);
-- că instalația hidraulică a fost aerisită, prin eliminarea completă a eventualului aer rezidual, încărcarea sa treptată
și deschiderea dispozitivelor de aerisire, inclusiv a celui din partea de sus a bateriei;
-- că a fost realizat un sifon adecvat pe tubulatura de scurgere a condensului.
Dacă unitatea este echipată cu arzător cu gaz, respectați instrucțiunile corespunzătoare furnizate
împreună cu unitatea.
Înainte de a efectua punerea în funcțiune, asigurați-vă că toate panourile de închidere ale unității sunt
poziționate corect și sunt strânse cu șuruburile de fixare corespunzătoare.
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6.2
6.2.1

Prima punere în funcțiune
Verificări preliminare
Pentru ca unitatea să poată funcționa, comutatorul extern trebuie să fie închis.

Consultați schema electrică furnizată împreună cu unitatea pentru conectarea comutatorului extern.
Dacă, din motive legate de instalație, comutatorul extern nu este necesar, acesta trebuie să fie scurtcircuitat.
În acest scop, în cutia de borne este prezent un capăt de fir.

Firul este deja introdus în borna „2”; Pentru efectuarea punții, introduceți-l în borna „1”.

6.2.2

Verificări funcționale

La pornirea unității, după câteva secunde va porni ventilația principală.
Pornirea compresoarelor depinde de necesitatea de termoreglare și de eventuala activare a schimbului de aer la
pornirea „funcției de spălare”.
Dacă „funcția de spălare” este activată, este posibilă forțarea opririi sale.

Când în partea de sus a ecranului principal este prezent acest simbol, înseamnă că este în curs spălarea.
Apăsând simbolul de spălare, se accesează ecranul care permite oprirea sa.
Asigurați-vă că absorbția motoarelor ventilației principale este cuprinsă între valorile nominale. Valorile mai mari
indică un debit de aer excesiv, care, dacă persistă, poate provoca intervenția dispozitivelor de protecție electrice ale
motoarelor.
Asigurați-vă că valorile citite de senzorii de control (temperaturi, presiuni) corespund cu valorile reale.
Unitatea prevede reglarea automată a debitului de aer pentru ventilația principală; verificați pe interfața cu utilizatorul
a unității de comandă să fie atinsă valoarea setată a debitului. Valorile mai mici ale debitului indică pierderi excesive
de sarcină în circuitul aeraulic.
Verificați după câteva ore de funcționare a compresoarelor ca vizorul de inspecție a lichidului să aibă coroană verde:
culoarea galbenă indică prezența de umiditate în circuit. În acest caz, este necesară uscarea circuitului de către
personal calificat și autorizat.
Verificați să nu fie prezente bule de aer în vizorul de inspecție a lichidului. Trecerea continuă de bule de aer poate
indica o cantitate insuficientă de agent frigorific și necesitatea de reîncărcare. Totuși, este admisibilă prezența câte
unei bule izolate.
Este obligatorie păstrarea unui registru al unității (neinclus), care să permită ținerea evidenței intervențiilor efectuate
asupra unității. În acest mod, va fi mai simplă organizarea adecvată a intervențiilor, facilitând controalele și prevenirea
defecțiunilor.
Notați în registru tipul de agent frigorific, data și tipul intervenției efectuate (întreținere de rutină sau reparație),
descrierea intervenției, incluzând eventualele piese înlocuite, măsurile puse în aplicare, operatorul care a efectuat
intervenția și calificarea sa.
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6.3

Calibrarea organelor de siguranță
Orice intervenție asupra unității trebuie efectuată de personal calificat și autorizat. Valorile de calibrare
incorecte pot provoca daune severe unității și chiar conduce la vătămări personale.

Echipamentele de comandă și de siguranță sunt calibrate și testate în fabrică înainte de livrarea unității.
Cu toate acestea, după punerea în funcțiune a unității, este necesară verificarea dispozitivelor de siguranță (numai
presostatele de înaltă presiune).
Verificările trebuie efectuate conform instrucțiunilor de la capitolul „Controale periodice”.
Valorile de calibrare sunt indicate în tabel.

Organe de comandă și de siguranță
Presostat înaltă presiune pentru unitatea
UATYA25
Presostat înaltă presiune pentru toate celelalte
unități
Supapă de siguranță înaltă presiune (dacă
este prezentă)

6.4

Valoare setată
activare

Diferențial

Rearmare

42,0 barg

8,0 barg

Manuală

44,0 barg

8,0 barg

Manuală

46 barg

-

-

Verificări în timpul funcționării

Cu circuitele 100% în funcțiune și stabile le condiții de lucru apropiate de cele nominale, asigurați-vă:
-- că absorbția electrică a unității este apropiată de datele specificate în schema electrică. Valorile cu mult diferite
se pot datora funcționării parțiale a unității, unor condiții de lucru foarte diferite de cele nominale sau defectării
uneia sau mai multor componente;
-- că diferența dintre temperatura de condensare a fiecărui circuit și temperatura aerului este mai mică de 25 °C.
Dacă este mai mare, asigurați-vă că toate ventilatoarele implicate se rotesc corect și nu există blocaje sau
murdărie pe suprafața bateriei condensatoare;
-- valoarea supraîncălzirii gazului la aspirație: valoarea optimă este cuprinsă între 4 și 7 °C;
-- valoarea subrăcirii lichidului la ieșirea din condensator: valoarea optimă este cuprinsă între 5 și 10 °C;
-- că vizorul de inspecție a lichidului are culoarea verde;
-- că nu sunt prezente bule de aer în vizorul de inspecție de pe tubul de lichid. Prezența continuă de bule de aer
poate indica o cantitatea insuficientă de agent frigorific; prezența ocazională sau rară de bule de aer este admisă;
-- că filtrul agentului frigorific nu este blocat sau înfundat. În acest scop, este suficient să măsurați temperatura
tubului de lichid imediat înainte și imediat după filtru, asigurându-vă că nu există diferențe semnificative (sunt
admise diferențe până la două °C);
-- că scurgerea condensului funcționează corect.
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6.5

Alarme și probleme de funcționare

Eventualele probleme de funcționare determină intervenția dispozitivelor de protecție și de siguranță ale unității
înainte să se producă defecțiuni grave.
Toate „avertismentele” și „alarmele” sunt înregistrate în memoria unității de comandă și pot fi vizualizate pe ecranul
unității.
Înainte de a reseta o alarmă, trebuie identificată și eliminată cauza care a provocat-o.
Repetarea unei alarme duce în scurt timp la producerea de defecțiuni grave la nivelul unității.
Unitate echipată cu agent frigorific clasificat A2L ușor inflamabil; în caz de alarmă de scurgere de
agent frigorific, se pot crea atmosfere potențial inflamabile.
Consultați manualul unității de comandă în ceea ce privește alarmele și avertismentele care apar pe ecranul unității.
În caz de anomalii negestionate de unitatea de comandă, consultați ghidul de depanare de mai jos.
În acest ghid de depanare, nu sunt incluse cauzele provocate de intervenții intenționate sau neautorizate sau de
defecțiuni deosebit de grave, pentru care este necesară o analiză aprofundată.

6.5.1

Depanare generală

SIMPTOM

CAUZĂ PROBABILĂ
Absența tensiunii de la rețea.

Unitatea nu pornește, ecranul este
stins.
Lipsa tensiunii la circuitul auxiliar.

Unitatea nu pornește, ecranul este
stins, unitatea de comandă este
alimentată corect.
Unitatea nu pornește, ecranul este
stins, unitatea de comandă este
alimentată corect, dar ledurile nu
iluminează intermitent.

SOLUȚIE POSIBILĂ

Asigurați-vă că secționatorul general
este în poziția „ON” (Pornit).
Verificați prezența tensiunii pe linia
de alimentare.
Verificați integritatea dispozitivelor de
protecție din amonte și din aval față
de transformatorul circuitului auxiliar.
Resetați dispozitivul de protecție
care a intervenit după eliminarea
cauzei care a declanșat intervenția

Unitatea este oprită de la ecran și
ecranul este deconectat sau defect.

Restabiliți conexiunea ecranului sau
înlocuiți-l.

Unitatea de comandă este defectă.

Înlocuiți unitatea de comandă.

Unitatea funcționează corect,
ecranul este stins.

Conexiunea ecranului la unitatea de
comandă este întreruptă.
Ecranul este defect.

Unitatea nu pornește, ecranul este
aprins.

Lipsește alimentarea auxiliară de
230 V

Restabiliți conexiunea dintre ecran și
unitatea de comandă.
Înlocuiți ecranul.
Verificați integritatea circuitului
secundar al transformatorului de
230 V.
Verificați integritatea dispozitivelor
de protecție din aval față de
transformatorul de 230 V.
Verificați succesiunea corectă a
fazelor și integritatea releului de
succesiune a fazelor.
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SIMPTOM

Zgomote neobișnuite la nivelul
tubulaturii hidraulice.

CAUZĂ PROBABILĂ
Funcționare a pompei instalației
în afara curbei, cu debit de apă
excesiv.
Prezență de aer în instalație.

Prezență de ulei în tubulatura de
scurgere a supapei de siguranță.
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Deschiderea supapei, deoarece
nu au intervenit dispozitivele de
protecție.
Deschiderea supapei din cauza
supraîncălzirii.

SOLUȚIE POSIBILĂ

Dacă nu este posibilă intervenția
asupra reglajului pompei, închideți
parțial organul de interceptare de
pe circuitul de tur al unității, până la
restabilirea debitului nominal.
Verificați ca supapele de aerisire să
nu fie interceptate de robinete.
Aerisiți instalația.
Verificați intervenția presostatelor
de înaltă presiune și, dacă este
necesar, înlocuiți-le.
Supapa trebuie înlocuită.
Înlocuiți supapa și reîncărcați cu
agent frigorific.
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6.6

Oprirea temporară

6.7

Oprirea pentru perioade lungi de timp

Se consideră temporară oprirea unității pentru câteva zile.
Oprirea unității trebuie efectuată utilizând ecranul unității de comandă, comutatorul extern sau întrerupătorul în serie,
dacă este prezent.
În timpul opririi temporare, unitatea trebuie să fie alimentată electric corect.
Efectuând oprirea temporară în acest mod, la repornirea unității nu va fi necesară nicio intervenție, în afară de
readucerea unității de comandă în starea „ON” (Pornit).

Se consideră oprire pentru o perioadă lungă de timp situația în care se prevede neutilizarea unității pentru câteva
luni.
În cazul în care se prevede neutilizarea unității pentru perioade lungi de timp, trebuie să:
-- opriți unitatea de la unitatea de comandă;
-- deconectați tensiunea de alimentare prin intermediul întrerupătorului/secționatorului general al unității;
-- goliți instalația hidraulică (dacă nu este umplută cu apă cu glicol);
-- goliți și curățați vasul de colectare a condensului;
-- goliți cilindrul umidificatorului, dacă este prezent;
-- vă asigurați că eventualele clapete de aer de recuperare și de evacuare sunt închise complet;
Această situație este, de altfel, similară situației de depozitare; prin urmare, consultați limitele corespunzătoare
cazului respectiv.
La repornire, repetați procedura de pornire.
Odată cu noua procedură de pornire, înlocuiți cartușul sistemului de detecție a scurgerilor.
Toate operațiile care trebuie efectuate pe unitate în scopuri de întreținere trebuie efectuate de
personal autorizat și calificat conform prescripțiilor din Anexa HH la IEC 60335-2-40:2018, conform
regulamentelor locale și, în Uniunea Europeană, conform standardului EN378-4 și standardului
EN13313.
Înainte de a efectua orice intervenție asupra unității, asigurați-vă că atmosfera nu este potențial
inflamabilă; asigurați-vă că nu sunt prezente surse de aprindere.
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7

ÎNTREȚINEREA
Toate operațiile care trebuie efectuate pe unitate în scopuri de întreținere trebuie efectuate de
personal autorizat și calificat conform prescripțiilor din Anexa HH la IEC 60335-2-40:2018, conform
regulamentelor locale și, în Uniunea Europeană, conform standardului EN378-4 și standardului
EN13313. Consultați cu atenție anexa E la standardul EN378-4.
Unitate echipată cu agent frigorific clasificat A2L ușor inflamabil; în caz de alarmă de scurgere de
agent frigorific, se pot crea atmosfere potențial inflamabile.
Înainte de a efectua orice intervenție asupra unității sau de a realiza accesul la componentele interne,
asigurați-vă că ați deconectat alimentarea electrică.
Compresoarele și tubulatura de tur ating temperaturi ridicate. Procedați cu deosebită atenție când
efectuați lucrări în apropierea lor.
Procedați cu deosebită atenție când efectuați lucrări în apropierea bateriilor cu aripioare, deoarece
aripioarele din aluminiu sunt deosebit de tăioase.

Nu realizați accesul la piesele în mișcare neprotejate.
În cazul unităților echipate cu condensatoare și/sau invertoare, unele componente pot rămâne sub
tensiune câteva minute după decuplarea de la întrerupătorul general.
Așteptați 10 minute înainte de a efectua accesul la piesele electrice ale unității.
Circuitele alimentate de la surse externe (realizate cu cablu de culoare portocalie) pot fi sub tensiune
chiar și după deconectarea unității de la alimentarea electrică.
Operați asupra unității numai în condiții de iluminat adecvat, în funcție de tipul de intervenție de
efectuat.

7.1

Reglaje

Toți parametrii care reglează funcționarea unității pot fi setați prin intermediul interfeței cu utilizatorul a unității de
comandă.
Consultați manualul unității de comandă dacă sunt necesare modificări, dar nu înainte de a contacta producătorul.
Calibrările legate de siguranța unității nu pot fi modificate (supape de siguranță, presostate de înaltă presiune,
siguranțe fuzibile...) sau, în orice caz, sunt protejate împotriva intervențiilor neautorizate (calibrările dispozitivelor de
protecție termică, ale temporizatoarelor...).
Dacă, totuși, este necesară înlocuirea acestor componente, este obligatorie utilizarea de componente furnizate de
producător (în cazul organelor calibrabile) sau având aceleași mărimi și caracteristici (în cazul siguranțelor fuzibile).
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7.2

Curățarea externă

Componenta unității care are cea mai mare nevoie de întreținere este schimbătorul de căldură cu aripioare.
Este indispensabil să fie păstrat curat și lipsit de murdărie și/sau depuneri care pot bloca sau interfera cu fluxul de
aer.
Curățarea regulată a suprafeței bateriei este esențială pentru funcționarea corectă a unității și prelungește durata de
viață utilă a schimbătorului de căldură și a unității.
Curățarea frecventă și corectă a bateriilor contribuie la reducerea considerabilă a problemelor de coroziune.
În timpul curățării schimbătorului de căldură cu aripioare, tabloul electric trebuie să fie închis și
secționatorul general trebuie să fie blocat în poziția „OFF” (Oprit).
Utilizarea unui jet de apă pe bateria încă murdară va provoca acumularea depunerilor și poluanților
în partea internă a schimbătorului de căldură, făcând operația de curățare și mai dificilă. Prin urmare,
toată murdăria și depunerile trebuie să fie îndepărtate de pe suprafața de curățat înainte de spălarea
cu apă.
Pentru unitățile instalate în zonele de coastă, industriale sau unde sunt prezenți agenți chimici agresivi
în atmosferă, spălarea periodică cu apă curată este deosebit de benefică și contribuie la combaterea
efectelor coroziunii.
Pentru curățarea bateriilor, nu trebuie utilizați în niciun caz agenți chimici, apă cu clor, detergenți acizi
sau bazici. Acești detergent pot fi dificil de clătit și pot accelera coroziunea la nivelul îmbinării dintre
țeavă și aripioară și în punctele de contact între materiale diferite (Cu și Al).

7.2.1

Curățarea bateriilor cu aripioare tradiționale din Cu/Al

Bateriile țeavă-aripioară tradiționale pot fi curățate cu un aspirator de praf și o pensulă cu peri moi nemetalici.
Curățarea trebuie efectuată întotdeauna pe direcția aripioarelor și niciodată perpendicular pe acestea. Ele se pot
îndoi și deteriora cu ușurință.
Curățați în direcția opusă fluxului normal de aer.
Bateria poate fi apoi spălată utilizând numai apă potabilă cu presiune mică (3-5 barg)
Este esențial ca spălarea să fie efectuată cu un jet de apă cu presiune mică, pentru a evita
deteriorarea aripioarelor.
Jeturile de apă sau de aer comprimat cu presiune mare nu trebuie utilizate în niciun caz pentru
curățarea bateriei. Forța jetului de apă sau de aer ar putea îndoi aripioarele, determinând creșterea
pierderilor de sarcină aeraulice la nivelul schimbătorului de căldură și scăderea performanțelor unității.
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7.2.2

Curățarea locului de instalare

Mențineți ordonat și curat locul de instalare al unității, pentru a permite accesul în siguranță la componentele sale.
Evitați, în special, acumularea de frunze și murdărie în apropierea unității sau depozitarea de materiale care pot
emana mirosuri neplăcute sau iritante ce pot fi introduse în spațiul ventilat împreună cu aerul proaspăt.
Emisiile de praf și murdărie în apropierea unității determină deteriorarea rapidă a eficienței filtrului de aer de pe
circuitul de tur.

7.3

Curățarea internă

Menținerea ordinii și curățeniei locului de instalare este fundamentală pentru întreținerea corectă și menținerea
eficienței unității.

7.3.1

Curățarea unității

Mențineți curat interiorul tabloului electric și compartimentul compresoarelor, dacă este prezent.
După fiecare intervenție asupra unității, curățați tabloul electric de eventuale resturi de prelucrare și componente
străine.
Restabiliți funcționarea dispozitivelor de siguranță și de protecție care au fost îndepărtate în scopul efectuării
intervenției.
Utilizați un aspirator de praf pentru a elimina micile obiecte reziduale rămase în urma lucrărilor și/sau praful, dacă
este prezent.
Nu utilizați aer comprimat.
Dacă este necesară intervenția asupra compresoarelor din interiorul compartimentului, înainte de a-l reînchide,
verificați închiderea corectă a cutiei electrice a compresorului, starea corectă a eventualelor robinete aferente
circuitului frigorific și aveți grijă să nu lăsați materiale străine în compartiment.
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7.4

Controale periodice

Efectuați controale periodice pentru a vă asigura de funcționarea corectă a unității:
OPERAȚIE
Verificați funcționarea tuturor echipamentelor de control și de siguranță conform descrierii de
mai sus
Controlați strângerea bornelor electrice, atât din interiorul tabloului electric, cât și din
cutiile de borne ale compresoarelor. Trebuie curățate periodic contactele mobile și fixe ale
contactoarelor și, dacă prezintă semne de deteriorare, trebuie înlocuite
Controlați încărcătura de agent frigorific prin vizorul de inspecție a lichidului
Verificați să nu fie prezente scurgeri de ulei de la compresor
Verificați să nu fie prezente scurgeri de apă sau de amestec de apă cu glicol în circuitul
hidraulic
Dacă unitatea urmează să rămână mult timp neutilizată, goliți apa din tubulaturi și din
schimbătorul de căldură. Această operație este indispensabilă dacă, în timpul perioadei de
neutilizare a unității, se previzionează temperaturi atmosferice sub punctul de îngheț al fluidului
utilizat
Controlați umplerea circuitului de apă
Controlați funcționarea corectă a presostatului diferențial de apă sau a fluxostatului (dacă este
prezent)
Controlați rezistențele din carterele compresoarelor
Curățați bateria cu aripioare conform indicațiilor din paragraful „Curățarea externă”, în funcție
de tipul de baterie instalată
Curățați filtrele de aer
Curățați filtrele de ventilație ale tabloului electric
Efectuați testul de dezghețare
Prin vizorul de inspecție a lichidului, controlați indicatorul de umiditate (verde = uscat, galben
= umed); dacă indicatorul nu este verde, după cum se indică pe abțibildul de pe vizor, înlocuiți
filtrul
Controlați starea, fixarea și echilibrarea ventilatoarelor
Controlați ca zgomotul produs de unitate să fie normal
Test de verificare a senzorului detectorului de scurgeri de agent frigorific și al lanțului de
siguranță aferent conectat în aval
Verificați strângerea corectă a presetupelor de pe carcasa tabloului electric
Înlocuirea senzorului detectorului de scurgeri de agent frigorific

INTERVAL
RECOMANDAT
Lunar
Lunar
Lunar
Lunar
Lunar
Sezonier
Lunar
Lunar
Lunar
3 luni
Lunar
Lunar
Lunar
4 luni
4 luni
4 luni
Anual
Anual
10 ani

Această planificare face referire la o instalație medie; pot exista instalații care necesită creșterea
frecvenței unor controale.
Legislația în vigoare poate prevedea intervale de control periodic ușor mai mari decât cele
recomandate, inclusiv în ceea ce privește dispozitivele de siguranță instalate și încărcătura de agent
frigorific prezentă, fără ca acest lucru să determine anularea garanției unității.
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7.5

Întreținerea extraordinară

După efectuarea pornirii corecte și a controalelor corespunzătoare, în mod normal unitățile nu necesită nicio
intervenție a serviciului de asistență pentru controlul încărcăturii de gaz frigorific.

7.5.1

Intervenții speciale

În timpul utilizării unității, pot să apară situații speciale care necesită intervenții imediate.
Chiar și în situații de urgență, intervențiile asupra unității trebuie efectuate în condiții de siguranță și
de personal autorizat și calificat conform prescripțiilor din Anexa HH la IEC 60335-2-40:2018, conform
regulamentelor locale și, în Uniunea Europeană, conform standardului EN378-4 și standardului
EN13313
Prezența de ulei pe unitate, pe tubulatură sau pe piesele unității poate indica scurgeri de gaz.
Reparați punctul de scurgere și completați încărcătura de gaz frigorific.
În cazul micilor scurgeri de ulei, curățați piesele murdare cu lavete absorbante, altfel, colectați uleiul scurs cu material
absorbant. În orice caz, materialul utilizat trebuie eliminat în conformitate cu standardele și regulamentele în vigoare.
Verificați dacă este necesară completarea nivelului de ulei.
În caz de deversare de amestec de apă și glicol din instalație, opriți funcționarea unității și întrerupeți imediat
scurgerea, acționând robinetele pentru a izola partea afectată.
Luați măsuri oportune pentru limitarea deversării (burdufuri, lavete, material absorbant).
Pe cât posibil, colectați deversarea cu aspiratorul de lichide.
În caz de daune ambientale care necesită intervenții de ameliorare a solului, informați autoritățile competente.
Lichidul colectat și materialul utilizat trebuie eliminate în conformitate cu standardele și regulamentele în vigoare.
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SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE

Potrivit directivei europene privind gestionarea deșeurilor, vă informăm că:
-- Proprietarul Echipamentului Electric și Electronic (EEE) are obligația de a nu-l elimina împreună cu deșeurile
menajere neselectate, ci prin intermediul colectării selective a deșeurilor, prin sistemele de colectare publice sau
private prevăzute de legislația locală;
-- Proprietarul are posibilitatea de a restitui EEE distribuitorului la sfârșitul duratei de viață utilă, în cazul cumpărării
unui echipament nou echivalent.
Acest EEE poate conține substanțe periculoase, cum sunt gazele frigorifice, uleiurile lubrefiante și acumulatoarele
sau alte materiale, iar eliminarea lor necorespunzătoare sau incorectă ar putea avea efecte nocive asupra sănătății
omului și asupra mediului înconjurător
Eliminarea lor incorectă prevede, de asemenea, sancțiuni potrivit legislației locale.
Simbolul prezent pe aparat, indicând colectarea separată a EEE, este o pubelă cu roți tăiată, însoțită de o bară plină
orizontală și indică punerea pe piață a produsului după data de 13 august 2005.
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