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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Termékünk sok-sok év szakmai tapasztalat és gondos tervezés eredménye, és kialakítása során elsőosztályú
anyagokat és modern technológiákat vettünk igénybe.
A megfelelőségi nyilatkozat vagy tanúsítvány továbbá garantálja, hogy a berendezések a biztonság tekintetében
megfelelnek az EU-s gépekről szóló irányelv előírásainak.
A minőséget folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek köszönhetően lehetnek termékeink a biztonság, minőség és
megbízhatóság szinonímái.
Az feltüntetett adatok a termék fejlesztése miatt bármilyen kötelezettségvállalás és előzetes értesítés nélkül
módosulhatnak.
Köszönjük!

Az egység telepítése, kipróbálása vagy bekapcsolása előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet.
Adja át a kézikönyvet és a kiegészítő dokumentáció egészét az egység kezelőjének, akinek
gondoskodnia kell ezek megőrzéséről, hogy szükség esetén bármikor rendelkezésre álljanak.

Az ebben a dokumentumban szereplő képek és rajzok csak egy-egy példát mutatnak be.
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1

BEVEZETÉS

1.1

Megfelelőség

1.2

Leírás

A vonatkozó szabványok és irányelvek vonatkozásában lásd a dokumentumokat tartalmazó dossziéban található
megfelelőségi nyilatkozatot.

1.2.1

Szimbólumok

Az alábbiakban a kézikönyvben és az egységen lévő címkéken található szimbólumok leírása következik.
Veszélyt jelző szimbólum; legyen különösen óvatos.

Veszélyt jelző szimbólum; mozgó gépelemek.

Veszélyt jelző szimbólum; feszültség alatt álló gépelemek.

Figyelmeztető szimbólum; fontos tudnivalók.

Megjegyzést jelző szimbólum; javaslatok és tanácsok.
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1.2.2

Címkék

A szerkezeti tulajdonságokért, műszaki adatokért és elérhető modellekért lásd a műszaki füzetet.
A modell, sorozatszám, tulajdonságok, tápfeszültség, stb. az egységen lévő címkékről olvasható le (az alábbi képek
csak egy-egy példát mutatnak be).

A gyártó a folyamatos fejlesztés elvét követi, és ennek megfelelően fenntartja a jogot magának arra,
hogy a dokumentációt előzetes értesítés nélkül módosítsa és javítsa.
A műszaki füzet, az egységen lévő címkék és az alábbiakban hivatkozott különböző műszaki rajzok a
jelen kézikönyv szerves részét képezik.

Tilos az egységen található címkéket eltávolítani vagy módosítani.
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2
2.1

BIZTONSÁG
Általános figyelmeztetések

Az egység hozzávetőleg 2 méteres sugarában külső veszélyzónáról beszélünk.
Az ebbe a zónába való belépést biztonsági készülékek akadályozzák meg azokban az esetekben, amikor az egység
nem védett helyen található és nem szakképzett személyek számára is elérhető.
A berendezés üzemeltetőjének a felelőssége az előírásoknak való megfelelés.
A berendezés üzemeltetője az a személy, aki ténylegesen a felügyeli a berendezés működését, továbbá szabadon
hozzáférhet ahhoz, vagyis lehetősége van a gépelemeket és azok működését felügyelni és harmadik felek számára
hozzáférést biztosítani a berendezéshez.
A berendezés üzemeltetőjének módja van (pénzügyileg is) arra, hogy a műszaki jellegű módosításokról, ellenőrzésekről
és javításokról döntést hozzon.
A berendezés üzemeltetője utasításokat adhat a beosztottjainak és külső cégeknek a karbantartási és javítási
műveletek végrehajtását illetően.
Csak a felhatalmazott kezelőszemély férhet hozzá az egységhez.
A berendezés telepítését vagy javítását olyan személynek vagy cégnek kell elvégeznie, aki rendelkezik valamely
tagállam által kijelölt tanúsítószerv által kibocsátott, a bizottság 517/2014/EK rendeletében foglalt előírásoknak való
megfelelést igazoló tanúsítvánnyal.
A belső veszélyzóna a védőelemek eltávolításával és az egység belsejébe lépéssel érhető el.
Semmilyen esetben se engedje, hogy a szakképzetlen személyek az egységbe lépjenek, illetve bárki az egységbe
lépjen a feszültség előzetes megszakítása nélkül.
A felhasználó csak a külső vezérlőn és felületeken keresztül kezelheti az egységet.
Az egységhez való bármilyen hozzáférés csak felhatalmazott, a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos előírásokat
ismerő és alkalmazó személyek számára engedélyezett. A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.
Ezen felül, a kézikönyv ismerete és megértése elengedhetetlen a kockázatok csökkentése, valamint a dolgozók
biztonsága és egészsége biztosítása érdekében.
Az egységhez hozzáféréssel rendelkező kezelőszemélynek kellő ismeretekkel kell bírnia ahhoz, hogy a gép
élettartamának különböző fázisaiban alatt végre tudja hajtani a különböző tevékenységeket.
A kezelőszemély részére oktatást kell biztosítani a lehetséges rendellenességekről, meghibásodásokról vagy őt és
másokat érintő veszélyhelyzetekről, és minden esetben be kell tartania az alábbi előírásokat:
Állítsa le azonnal az egységet a vészleállító segítségével.

Ne hajtson végre olyan beavatkozásokat, amelyek túlmutatnak a feladatkörén és műszaki ismeretein.

Késlekedés nélkül értesítse a felettesét, és ne próbálja egyedül megoldani a felmerülő problémákat.

Győződjön meg arról, hogy megszakította az áramellátást, mielőtt bármilyen beavatkozást végezne
az egységen. Tekintse át a karbantartási célú beavatkozásokról szóló bekezdést.
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Az olyan egységeknél, amelyekben kondenzátorok és/vagy inverterek találhatók, egyes összetevők a
főkapcsoló felnyitása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.
Várjon 10 percet, mielőtt az egység elektronikus összetevőihez hozzáférne.
A külső forrásokról táplált áramkörök (ezek narancssárga színű kábellel rendelkeznek) az egység
áramellátásnak megszakítása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.
Csak a végrehajtandó művelethez szükséges fokú megvilágítás megléte esetén végezzen
munkálatokat az egységen.

A légköri ózonra káros anyagok használatának szabályozásáról szóló törvény tiltja a hűtőgázok
környezetbe eresztését, továbbá arra kötelezik a tulajdonosokat, hogy az egység élettartamának
végén gyűjtsék össze és juttassák el ezeket a termékeket a viszonteladóhoz vagy megfelelő
gyűjtőközpontokhoz.
A hűtőkörben található hűtőközeg azon anyagok közé tartozik, amelyek törvényileg kiemelt ellenőrzést
igényelnek és amelyekre emiatt a fenti kötelezettségek érvényesek.
A karbantartási műveletek során körültekintően kell eljárni annak érdekében, hogy a hűtőközeg
szivárgásának kockázatát a lehető legkisebb szintre csökkentsék.

2.1.1

A biztonsági szelep ürítése

Amennyiben a hűtőkörben találhatók, illetve a telepítés és/vagy nemzeti jogszabályok előírják, akkor a biztonsági
szelepek ürítését kell a külvilágban végrehajtani.
A külvilágba ürítést egy olyan tömlővel kell elvégezni, amelynek az átmérője megegyezik a szelep kiömlő nyílásával,
illetve a tömlő súlya nem nehezedhet a szelepre.
Az ürítést minden esetben olyan területen hajtsa végre, ahol a sugár nem okozhat sérüléseket más
személyekben.

Égési sérülések veszélye áll fenn a meleg és hideg összetevőkkel való érintkezés esetén.
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2.2

Alapvető szabályok

Az egység egészét az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i, a nyomástartó berendezések forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/68/EU irányelvével összhangban terveztük meg.
A lehető legnagyobb biztonság elérése és a kockázatok elkerülése érdekében tartsa be az alábbi rendelkezéseket:
-- a termék nyomástartó edényeket, feszültség alatt álló összetevőket, mozgásban lévő gépelemeket, magas és
alacsony hőmérsékletű felületeket tartalmaz, amelyek bizonyos helyzetekben veszélyt jelenthetnek: minden
beavatkozást szakképzett személynek kell elvégeznie az érvényben lévő jogszabályok alapján. Mielőtt bármilyen
műveletet végrehajtana, győződjön meg arról, hogy a személyzet megfelelő mértékben ismeri az egységhez
tartozó dokumentációt;
-- mindig legyen az egység közelében a dokumentáció egy példánya;
-- a kézikönyvben szereplő műveleteket be kell építeni a többi rendszerre és az egységbe szerelt készülékekre
vonatkozó eljárásokba. A kézikönyvek tartalmazzák mindazokat az információkat, amelyek a készülékek
biztonságos kezeléséhez szükségesek, továbbá a lehetséges üzemmódokat;
-- az egységen végrehajtott karbantartási és ellenőrzési műveletek mindegyike esetén viseljen megfelelő
védőfelszerelést (kesztyű, sisak, védőszemüveg, munkavédelmi ruházat, stb.).
-- ne viseljen bő ruhákat, nyakkendőt, láncot vagy karórát, mert ezek az egység mozgó alkatrészeibe akadhatnak;
-- csak kitűnő állapotú eszközöket és védőfelszereléseket használjon;
-- a gázbetápláláshoz tartozó kompresszorok és tömlők magas hőmérsékletűek. Ezért legyen óvatos, amikor
ezek közvetlen közelében végez munkát, és ne érjen hozzá az egység egyetlen összetevőjéhez sem megfelelő
védőfelszerelés nélkül;
-- ne végezzen munkát a biztonsági szelep ürítési vonalában;
-- ha az egységek védelemmel nem rendelkező és nem szakképzett személyek számára is elérhető helyeken
találhatók, akkor kötelező a megfelelő védőelemek felszerelése;
-- a berendezés kezelőjének el kell olvasnia a rendszerek telepítési és kezelési útmutatóit, melyeket a jelen
kézikönyvhöz mellékeltünk;
-- lehetnek olyan potenciális kockázatok, amelyek nem egyértelműek. Ezért az egységen figyelmeztetések és
jelzések találhatók;
-- tilos a figyelmeztetéseket eltávolítani.
Szigorúan tilos:
-- a személyek védelmét szolgáló védőburkolatokat eltávolítani vagy hatástalanítani;
-- az egységre szerelt készülékeket akár részben is kiiktatni és/vagy módosítani.
Riasztás, illetve biztonsági beavatkozás esetén a kezelőnek a karbantartásért felelős szakképzett technikusok
azonnali beavatkozását kell kérnie.
A balesetek következménye súlyos sérülések vagy halál is lehet.
A biztonsági készülékeket a jelen kézikönyvben foglalt előírások szerint kell ellenőrizni.
A gyártó nem vállal felelősséget az egység egyes alkatrészeinek az eredeti rendeltetésüktől eltérő szerelési helyzetben
való újbóli használatából eredő testi sérülésekért, élőlényeket érő sérülésekért vagy tárgyakban keletkezett károkért.
Tilos az egység egy vagy több alkatrészét engedély nélkül kiiktatni/kicserélni.
A gyártó által ajánlottaktól eltérő tartozékok, szerszámok vagy fogyóeszközök használata esetén a gyártó mentesül
a polgári és büntetőjogi felelősség alól.
Az egység leszerelését és ártalmatlanítását célzó műveleteket olyan személyre kell bízni, aki megfelelő oktatásban
részesült és rendelkezik a szükséges felszerelésekkel.
Az egység nem tartozik az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i, a robbanásveszélyes
légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/34/EU irányelve alkalmazási körébe.
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2.3

Zajkibocsátás

2.4

Megmaradó kockázatok

Az egység bekapcsolása, az összetevői működésbe lépésével a működési fokozat függvényében változó szintű
zajkibocsátást eredményez.
Megfelelő hely kiválasztásával és szakszerű telepítéssel elkerülhető az egység rezgéséből, ütődéséből és
vibrációjából eredő zavaró zajkibocsátás.

Az egységen olyan műszaki megoldások találhatók, amelyek a tervezéskor ki nem küszöbölhető vagy kielégítő
módon nem korlátozható veszélyekkel szemben nyújtanak védelmet a személyek, tárgyak és élőlények számára.
Az egység megfelelő működéséhez nem szükséges kezelőszemély jelenléte. Az egység „KI” állapotból „BE” állapotra,
illetve fordítva történő átkapcsolása távolról, illetve a kijelzőn keresztül – a veszélyzónában való tartózkodás nélkül
is – elvégezhető.
A hozzáférés korlátozása a szakszerű telepítés részét képezi, mivel ezzel megszüntethetők a normál működés során
jelentkező megmaradó kockázatok.
A határolóelemek eltávolításával hideg, meleg és éles alkatrészekhez férhet hozzá.

Az elektromos dobozok és kapcsolószekrény kinyitásával feszültség alatt lévő összetevőkhöz férhet
hozzá.
Tilos:
-- a személyek védelmét szolgáló védőburkolatokat eltávolítani vagy hatástalanítani;
-- az egységre szerelt készülékeket akár részben is kiiktatni és/vagy módosítani.
A hőszivattyúban történő működtetés esetén a kiolvasztási ciklusok alatt a jég megolvadása miatt víz csepeg a
talajra.
Amennyiben a vizet nem eresztik le, akkor fagypont alatti hőmérsékletek esetén veszélyes jégcsapok keletkezhetnek.
Zárja körbe a zónát a balesetek elkerülése érdekében.
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2.5

A hűtőfolyadékkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók

Ez a termék a Kiotói Egyezmény alá tartozó fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje ezeket a
gázokat a légkörbe.
Hűtőközeg típusa: R410A.
GWP-érték: 2088.
A GWP a globális felmelegedési potenciált jelenti.
A hűtőfolyadék mennyiségét az egységen lévő címke mutatja. A hűtőfolyadék esetleges szivárgásának azonosítása
érdekében rendszeres időközönként a helyi és/vagy uniós előírások szerinti ellenőrzéseket kell elvégezni.

2.5.1

Veszélyek és egészségre gyakorolt hatások

Véletlenszerű felszabadulás esetén a folyadék gyors elpárolgása fagyást okozhat.
A folyadékkal való érintkezés esetén:
-- az érintett részeket fel kell olvasztani vízzel;
-- óvatosan távolítsa el a ruházatot;
-- öblítse le bő vízzel.
A szennyezett ruhát és cipőt az újrafelhasználás előtt ki kell mosni.
A magas gőzkoncentráció fejfájást, szédülést, álmosságot és hányingert okozhat, továbbá eszméletvesztéshez és
szívritmuszavarhoz vezethet.
Belélegzés esetén vigye a sérültet a szabadba. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés és/vagy oxigén. Azonnal
hívjon orvost
Szembe kerülés esetén távolítsa el a kontaktlencséket. Azonnal öblítse ki bő vízzel – a szemhéj alatt is – legalább
15 percig.
A hűtőközeg gyártója által összeállított biztonsági adatlap az egység gyártójától szerezhető be.
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3

A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS TÁROLÁSA

3.1

Átvétel

3.2

Szállítás

3.3

Mozgatás

Átvételkor ellenőrizze a csomag épségét, figyelembe véve azt, hogy a készülék tökéletes állapotban hagyta el a
gyárat.
Minden sérülést azonnal jelenteni kell a fuvarozónak, és az aláírása előtt fel kell tüntetni a szállítási lapon.
A kár mértékéről a lehető leghamarabb tájékoztatni kell az illetékes kereskedelmi céget vagy a gyártót.
Az Ügyfél köteles a károkról írásos és fényképekkel alátámasztott jelentést készíteni.
A csomagolóanyagok ártalmatlanítása a címzett felelőssége, és az adott országban hatályos rendelkezéseknek
megfelelően kell végrehajtani.

Az egységnek a raktárból történő szállítása megfelelő eszközökkel, megfelelő rögzítés mellett történik annak
érdekében, hogy megakadályozható legyen a közúti szállítás közbeni esetleges elmozdulást, mivel ez károsíthatja
vagy balesetet okozhat.
Abban az esetben, ha más eszközökre való átrakodásra is sor kerül a szállítás folytatásához, akkor minden szükséges
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a károk elkerülése érdekében biztosítottak legyenek a megfelelő
biztonsági feltételek mind a felhasznált eszközök, mind a lerögzítés tekintetében.
Amennyiben az egységet egyenetlen utakon szállítják, akkor erről előzetesen tájékoztatni kell a gyártót, hogy
megtehesse a szükséges óvintézkedéseket az egység károsodásának megelőzése érdekében.
Konténerben történő szállítás esetén gondoskodjon a megfelelő lerögzítésről.

Minden mozgatási művelet előtt ellenőrizze, hogy a használt gép emelési kapacitása megfelel-e az egység súlyának.
A mozgatást szakképzett személynek, megfelelő felszerelés használata mellett kell végeznie.
Minden emelési műveletnél ügyeljen arra, hogy az egység gondosan rögzítve legyen, hogy elkerülje a
véletlenszerű felborulást vagy leesést.

Az emelést szakképzett és felhatalmazott személynek kell végrehajtania a megfelelő óvintézkedések
megtételével. Ha nem megfelelően hajtják végre a műveletet, akkor az komoly veszélyeket jelent a
tárgyakra és az emberekre nézve.

A mozgatást lassan, és a hirtelen mozdulatokat és ütődéseket kerülve kell végrehajtani.

Semmilyen esetben sem tartózkodjon és/vagy haladjon át az egység alatt vagy közelében, ha az
felemelt állapotban van. Csak az egységhez tervezett és rendelkezésre bocsátott emelőrendszereket
használja.
Az egység kirakodása és elhelyezése során ügyeljen arra, hogy ne történjenek hirtelen vagy gyors mozdulatok,
illetve ne használja az egység összetevőit a felfüggesztéshez.
Ellenőrizze, hogy a gép és az emelőkengyelek megfelelő méretekkel és teherbírással rendelkezzenek, továbbá
szigorúan tartsa be a kezelési utasításokat. Csak kifogástalan állapotú felszerelést használjon.
Az egységen bármely művelet (pl. kicsomagolás és csatlakoztatás) csak talajra helyezett állapotban végezhető el.
Minden esetben kövesse az egységhez mellékelt emelési utasításokat.
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Az egység alatt egy raklap található, amely lehetővé teszi az egység megfelelő villástargoncával történő kirakodását
és mozgatását.
Az egység alapzata alá rezgéselnyelők beiktatását csak legfeljebb a talajtól számított 200 mm-es magasságba
emelve, valamint az egység alatt mindennemű alkatrész eltávolítása mellett végezze el.
A raklap elvétele előtt távolítsa el az egységet rögzítő csavarokat.
A csavarok az alapzat hornyolt furataiból láthatók, a kicsavarozáshoz a 10. ábrán mutatott

csavarkulcsot használja. 1 A raklap rögzítőcsavarjának helye

A raklap eltávolítása után az egység kizárólag a mellékelt emelőkengyelek és csövek segítségével emelhető fel,
melyeket a címkén mutatott szemescsavarokba kell vezetni (sárga címke).
A kisebb méretek esetén („UATYQ20A***Y1, UATYQ25A***Y1 és UATYQ30A***Y1”), a kengyelek közvetlenül a
szemescsavarokba vezethetők.
A kisebb méretek esetén („1.2, 3.2 és 4.2”), a kengyelek közvetlenül a szemescsavarokba vezethetők.

csavarkulcsot használja. 2 Kengyellel történő emelés

A kengyeleknek a szemescsavarok élein történő károsodásának elkerülése érdekében használjon
megfelelő védőeszközöket.
A kengyeleknek az egységgel való érintkezésének elkerülése érdekében a felső éleken megfelelő
védőeszközöket kell elhelyezni.
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Ezektől eltérő méretek esetén az egységet kizárólag a mellékelt emelőkengyelek és csövek segítségével szabad
felemelni.

csavarkulcsot használja. 3 A kengyel emelőcsőhöz való illesztése

A kengyeleknek az egységgel való érintkezésének elkerülése érdekében a felső éleken megfelelő
védőeszközöket kell elhelyezni.
Az egység szélessége mentén elrendezett heveder használata kötelező, hogy az emelés során biztosítható legyen
a stabilitás

csavarkulcsot használja. 4 Daruval történő emelés

3.4

Tárolás

Az egység telepítése előtti ideiglenes tárolásra vonatkozóan nincsenek speciális előírások.
A kültéri telepítésre kialakított egység esetén a normál légköri viszonyokkal szemben az egység ellenálló.
Az egységet olyan sík és az egység tömegét elbírni képes felületre kell helyezni ügyelve arra, hogy az egység
szerkezetében ne keletkezzenek géphibát okozó deformációk.

Fenntartjuk a jogot magunknak arra, hogy a termék kialakítását értesítés nélkül módosítsuk

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop
4P522680-1

Eredeti utasítások

Telepítési kézikönyv

15

4

A TERMÉK LEÍRÁSA

4.1

Rendeltetésszerű használat

4.2

Nem rendeltetésszerű használat

Ezek az egységek levegőhűtésre és -fűtésre szolgálnak, melyet általánosságban a légkondicionálás területén
alkalmaznak.
Ezek különálló és magas hatásfokú, télen-nyáron alkalmazható légkondicionáló berendezések, melyek a levegő
teljes körű kezelését teszik lehetővé. Ezek a berendezések alkalmazhatók mind kereskedelmi, mind pedig ipari
felhasználási területen, melyek a terhelés állíthatóságán felül magas látens terheléssel jellemezhetők, és elvárás
velük szemben, hogy a helyiségekben tartózkodó személyek számára optimális hőfokot biztosítsanak.
A berendezéseket a műszaki dossziéban meghatározott határértékeken belül ajánlott működtetni.

Tilos az egységet:
-- robbanásveszélyes légkörben;
-- gyúlékony légkörben;
-- különösen magas portartalmú környezetekben;
-- a meghatározott védelmi besorolással (IP) nem összeférhető környezetekben;
-- oktatásban nem részesített személyek által;
-- a hatályban lévő szabvánnyal ellentétes módon;
-- szakszerűtlen telepítés mellett;
-- betáplálási hibák mellett;
-- az utasítások részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyásával;
-- karbantartás elmulasztása és/vagy nem eredeti pótalkatrészek használata mellett;
-- hatástalanított biztonsági készülékek mellett.
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4.3

Vezérlő és biztonsági készülékek

4.4

Működési elv

4.5

Felépítés

4.6

Műszaki tulajdonságok

Az egység egészét elektronikus, mikroprocesszoros vezérlés irányítja, amely különböző hő- és nyomásérzékelők
segítségével gondoskodik arról, hogy az egység a biztonsági határértékeken belül üzemeljen.
Az egység vezérlésével összefüggő paraméterek az egység dokumentációjának szerves részét képező „Kezelési
útmutatóban” találhatók.
Ugyanebben a kézikönyvben található azon logikák részletes leírása, amelyekkel az egység a különböző működési
fázisokban vezérelhető.
A vezérlő és biztonsági készülékek listáját a műszaki dosszié tartalmazza.

Az egység működése során a gőz inverz kompresszióját aknázza ki a beltéri levegő hőmérsékletének és
páratartalmának módosítására. A legegyszerűbb konfiguráció teljes levegőkeringetés mellett működik.
A hűtőközeg lehetővé teszi az alacsonyabb hőmérsékletű folyadékból egy magasabb hőmérsékletű folyadékba
történő hőközlést. A tetőre szerelhető egység egy vagy több hűtőkörrel rendelkezik. Az egység hűtési üzemmódjában
a levegő egy bordázott betéten keresztül kerül hűtésre, majd pedig páramentesítésre (párologtató). Az elvont hő egy
másik bordázott betéten (kondenzátor) keresztül kerül a külvilágba.
A fentieken felül a hőszivattyús kivitelek esetén a felcserélhetők a párologtató és a kondenzátor feladatai, ezáltal
pedig fűtési funkcióra is alkalmassá válik.
A levegő szűrésén felül további funkciók is használhatók, melyek a választott tartozékok konfigurációja szerint
változhat: levegő részleges megújítása, termodinamikai visszanyerés, kiegészítő fűtés fűtőellenállások segítségével,
szabad hűtés/szabad fűtés.

A szerkezet (a méretek szerint) 180°C-on epoxi-poliészter porokkal festett, horganyzott fémlemezből készült, amely
nagy ellenállást biztosít a légköri anyagokkal szemben, vagy nylon kötésekkel ellátott extrudált alumínium ötvözet
profilokokból készült.
Az alapzat és a burkolat epoxi-poliészter porokkal festett, vastag galvanizált fémlemezből készült.
A falburkolat 25 mm vastag szendvicspanelből készül, amelyet egy 0,5 mm vastag, horganyzott lap borít, kívülről
előzetesen festett, belülről pedig habosított poliuretánnal rendelkezik az egység hő- és hangszigetelését biztosítandó.
A paneleket adott esetben zárt cellás szigetelő szőnyeggel vagy kőzetgyapottal szigeteltük a „hőfejlesztő” részhez.
A kezelt levegővel érintkező panelek horganyzott fémlemezből készültek a tisztítás és a fertőtlenítés megkönnyítése
érdekében.
A nem levehető panelek a dugasszal ellátott nylon perselyekben lévő csavarok segítségével rögzülnek a szerkezethez.
A levehető panelek excentrikus vagy nylon betéttel kapcsolódnak a szerkezethez, és fogantyúk segítik elő a panelek
levételét.

Közvetlen tágulású légkondicionáló hermetikus kompresszorokkal, párologtató szerelvény radiális ventilátorokkal és
kondenzációs szerelvény axiális ventilátorokkal.
Az egység két, egymással összekapcsolt, de funkcionális szempontból elkülönített részből áll. Az egyik rész a belső
és a kezelt környezet által elnyelt energia légkör felé történő leadására szolgál. A másik rész a levegő kezelését
szolgálja, és lehetővé teszi a kezelendő zárt tér légkondicionálását.
A levegőcserére alkalmas konfigurációk esetén hővisszanyerés, valamint szabad hűtés/szabad fűtés érhető el.
A fűtéshez elektromos ellenállások lehetnek jelen az egységben.
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4.7
4.7.1

Aeraulikus áramkör
Beltéri levegőventilátorok

A konfigurációtól függően az egységben csak betápláló vagy csak visszanyerő ventilátorok lehetnek.
A ventilátorok a hátrafelé fordított lapátoknak köszönhetően radiálisak, egy külső rotormotorral rendelkeznek, amelyek
közvetlenül kapcsolódnak a járókerékhez.
A radiális ventilátorok „EC” megnevezést kaptak, és „kefe nélküli" elektronikus kommutációjú motorral rendelkeznek.
A ventilátort váltakozó hálózati feszültség táplálja, a fordulatszám-szabályozást pedig az egységre szerelt
mikroprocesszor által leadott 0-10V DC parancsjel valósítja meg. Ennek köszönhetően a légáram a kijelző
paraméterével állítható be.
A motorok riasztási jelzést tudnak leadni, amely kiterjed a hővédelemre, a túláramra, az alacsony feszültségre, az
egy vagy több fázis hiányára, illetve a rotor elakadására is.
Az EC ventilátorok nem rendelkeznek távirányító kapcsolóval, és folyamatosan feszültség alatt
vannak mindaddig, amíg az egység főkapcsolóját le nem zárják.

4.7.2

A ventilátorok áramlásérzékelője

Az „EC” ventilátorokkal ellátott egységek nyomáskülönbség-átalakítóval szereltek, amely a szívófúvóka belső és
külső (felfelé) nyomása közötti nyomáskülönbséget érzékeli. A légáram minden összekapcsolt ventilátor/fúvóka
esetén a nyomáskülönbség négyzetgyökéhez aránylik az alábbi egyenlet szerint:

Ahol:
-- Q = Teljes légáram [m3/h]
-- n = az egységre szerelt ventilátorok száma
-- k = a ventilátor fúvókájától függő állandó
-- ΔP = A fúvókán mért nyomáskülönbség [Pa]
A „K” állandó jellemzői az alkalmazott fúvókák esetén:
-- Ventilátor átmérője 450: k = 217
-- Ventilátor átmérője 500: k = 281
-- Ventilátor átmérője 560: k = 350
A nyomáskülönbség és a légáram értéke közvetlenül a mikroprocesszor kijelzőjéről olvasható le, amely automatikusan
szabályozza a légáramot.

4.7.3

Légáram-érzékelő

Ez a készülék megakadályozza az egység működését abban az esetben, ha nincs légáram. A szabályozást egy
differenciál-nyomásszabályozó látja el, amely a párologtató szerelvény és a levegőszűrő felfelé és lefelé elhelyezkedő
összetevői közötti nyomáskülönbséget méri. A mikroprocesszoros riasztás megjelenítését az érzékelő beavatkozása
késlelteti.
A működés ellenőrzéséhez nyissa ki a kompresszorok automatikus megszakítóit, távolítsa el az EC ventilátor
vezérlőjeles kapocslécét a mikroprocesszor lapjáról (az azonosításhoz tekintse át a kapcsolási rajzot), majd kapcsolja
be az egységet. A mikroprocesszor riasztásának néhány másodpercen belül meg kell jelennie.
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4.7.4

Szennyezettszűrő-érzékelő

A légszűrő telítődési szintjét egy nyomáskülönbség-kapcsoló ellenőrzi, amely a szűrő felfelé és lefelé irányuló
nyomásesését méri.
A vezérlő a kijelzőn megjelenő riasztással jelzi, hogy szűrőcserére vagy -tisztításra van szükség. Az egység ezt
követően tovább működik.
A beavatkozási érték gyári beállítású, és a telepített egységen egy többfokú skálával ellátott gomb csavarhúzóval
történő elforgatásával módosítható.
A szűrő beszennyeződése a légáram visszaesését és ezáltal az egység hatásfokának csökkenését
okozhatja. Ezért ajánlott a szűrőt a jelzés pillanatát követően mielőbb helyreállítani.

4.7.5

G4 légszűrők

Az egység „G4” szűrőkkel rendelkezik a levegőbetápláláson. A szűrők cseréjéhez fel kell nyitni az egység azon
paneljét, amelyen a címke a szűrőhöz való hozzáférést jelzi.
A tisztítás és csere az egység jó működése és a megfelelő légáram elérése szempontjából alapvető jelentőségű.
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4.7.6

Programozható vezérlés

Egyes konfigurációkhoz és funkciókhoz programozható vezérlés tartozik.
Az ábrán a fő felület látható.

csavarkulcsot használja. 5 A programozható vezérlés kijelzője

A fő felületen a „Prg” gomb lenyomásával a „Menu” leágazás „Q0” felületére léphet.
4.7.6.1
Az egység be-/kikapcsolása
Az egységnek a „Menu” leágazás „Q0” felületről történő be- vagy kikapcsolásához a nyílgombokkal a különböző
leágazások között válogatva kell megkeresni a „Be/ki” lehetőséget.
Az „Enter” gombbal adott megerősítést követően az „N0” felület jelenik meg, ahol az egység működési állapotai,
valamint azok módosítási parancsai jelennek meg.
Az egység billentyűzeten keresztüli bekapcsolási lehetőségét a többi bekapcsolási parancs zárolása/engedélyezése
korlátozza.
Az egység kikapcsolása könnyedén elvégezhető a billentyűzetről.
4.7.6.2
Váltás hűtésről fűtésre és fordítva
Az üzemmód átváltására az itt feltüntetett három módon van lehetőség, melyeket a vevő igényei szerint programozzuk
be:
-- automatikusan az ellenőrzött környezet hőmérsékletében bekövetkező változás esetén;
-- kézzel a billentyűzet vagy a távvezérlő segítségével;
-- digitális adatbevitellel.
Abban az esetben, ha billentyűzetről végezhető az üzemmódváltás, akkor a „Menu” leágazás „Q0” felületéről a
nyílgombokkal a különböző leágazások között válogatva kell megkeresni a „Est/Inv” lehetőséget.
Az „Enter” gombbal adott megerősítést követően az „R0” felület jelenik meg, ahol az egység működési állapotai,
valamint azok módosítási parancsai jelennek meg.
4.7.6.3
A beállítási értékek megjelenítése és módosítása
A „Menu” leágazás „Q0” felületéről a nyílgombokkal a különböző leágazások között válogatva kell megkeresni a
„Setpoint” feliratot. A „Setpoint” hurokban olyan felületek találhatók, amelyekkel a különböző beállítási értékek a gyári
határértékeken belül módosíthatók.
Az „Enter” gombbal megerősítve a beállítást az „S0” felületre léphet, ahol a hűtési hőmérséklet beállítási értéke
jelenik meg és a kurzor a bal felső sarokban helyezkedik el. Az „Enter” gombbal arra a mezőre léphet, ahol a
nyílgombokkal módosíthatja az értéket. Az „Enter” gomb újbóli lenyomásával megerősítheti a beállított értéket és a
kurzort újból a bal felső sarokba viheti.
Amikor a kurzor a felület bal felső sarkában van, akkor a lefelé mutató nyílgombbal az „S1” felületre léphet, ahol a
fűtési hőmérséklet beállítási értéke látható.
Itt az „Enter” gomb és a nyílgombok segítségével módosíthatja és erősítheti meg a felületen látható beállítási értéket,
illetve léphet a következő felületre.
A többi – az egység konfigurációjától függően elérhető – felület a légáram beállítási értékét jelölő „S5” és „S7”.
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4.8

Elektromos kapcsolási rajz

Az elektromos kapcsolási rajz a dokumentáció alapvető eleme és minden egységben megtalálható.
A tartozékok elektromos csatlakoztatásával, a teljesítménnyel és az elektronikai adatokkal kapcsolatban felmerülő
kérdések és kételyek megoldásához feltétlenül ezt a dokumentumot vegye igénybe.
Az elektromos kapcsolási rajzot használhatja akkor is, ha a rendelkezésre álló funkciók távoli kezeléséről szeretne
tájékozódni.
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5

TELEPÍTÉS

A telepítés során, illetve ha az egységen beavatkozásokat kell végezni, szigorúan tartsa be az ebben a kézikönyvben
foglalt utasításokat, valamint az egységen feltüntetett előírásokat, továbbá alkalmazza az adott helyzetben szükséges
óvintézkedéseket.
A hűtőkörben uralkodó nyomás és az egységhez tartozó elektromos összetevők veszélyhelyzeteket
teremthetnek a telepítés és karbantartás során végrehajtott beavatkozások során.

5.1

Méretek és tömeg

5.2

A telepítés helye

Az egység megfelelő elhelyezése érdekében vegye igénybe a méreteket és a tömeget ismertető, az egységhez
mellékelt méretrajzokat.

Az egység telepítési helyének és hozzá tartozó csatlakozások helyének meghatározásához az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
-- a légjáratok méretei és iránya;
-- a hidraulikacsövek méretei és iránya;
-- az elektromos betáplálás helye;
-- hozzáférhetőség a karbantartási és javítások műveletek során;
-- a tartófelület teherbíró képessége;
-- a léghűtésű kondenzátor szellőztetése;
-- tájolás és a napfénynek való kitettség. Amennyiben lehetséges, ne tegye ki a kondenzátorbetétet közvetlen
napfénynek;
-- a meghatározó szellőzőjáratok iránya. Ne helyezze el az egységet úgy, hogy a meghatározó szellőzőjáratokon
keresztül a kondenzátorbetétbe levegő tudjon visszaáramlani;
-- a felületek típusa. Ne helyezze az egységet olyan felületekre, amelyek sötét színűek (például kátrányos felületek),
mert ezek az egység működése közben túlhevülést okozhatnak;
-- visszhangok, hangrezgések és akusztikai kölcsönhatások az egységen kívüli elemekkel.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek jelen kémények, kivezetések, szellőzők és más berendezésekből
távozó levegő. A levegőt beszívhatja a friss levegőt beáramoltató zsalu és az egységen keresztül ez a
levegő a légkondicionálandó környezetekbe juthat.
A terméksorozat valamennyi modelljét kültéri telepítési helyzetekre (teraszok, kertek) terveztük és alakítottuk ki, ezért
a levegő visszakeringetésének megelőzése érdekében feltétlenül kerülni kell a felépítményekkel való lefedését vagy
a növények közelében való elhelyezését (még akkor se, ha csak részben takarják le az egységet).
Az egység méretrajzán szereplő méretezést kötelezően be kell tartani.

Ha az egységet különösen szeles területen telepítik, akkor szélfogók felállítására van szükség az
egység meghibásodásának elkerülése érdekében.
A hőszivattyús egységekből a jégmentesítés során víz folyhat ki, ami fagypont alatti hőmérséklet
esetén jéggé alakulhat. Ahhoz, hogy az egységet tökéletesen vízszintesen telepítse, a tartófelületen
biztosítson lejtést, hogy a jégmentesítésből származó víz elvezetőkbe, kutakba vagy víz jelenléte
esetén balesetveszélyt nem teremtő helyekre folyhasson.
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5.3

Felszerelés

Az egység a gyárat tesztelve és telepítésre kész állapotban hagyja el, és elektromos, levegő- és hidraulikus
csatlakoztatást igényel.
Az egyetlen olyan szállított összetevő, amely nincs az egységre szerelve, az esővédő burkolat azon egységek
számára, amelyek levegőcserére alkalmasak, ezért ezek kültéri levegőt beáramoltató zsaluval rendelkeznek.

5.3.1

Esővédő burkolatok felszerelése

A kültéri levegőt betápláló nyílásra egy esővédő burkolatot kell szerelni.
Ezt a védelmet borítások biztosítják. A védelmet biztosító elemek száma a levegőjárat nagyságától függ.
A védőburkolat egy készletben található, amelyet a telepítést végző személynek kell felszerelnie.
A borításon felül a készlet egy védőhálót és önfúró rögzítőcsavarokat is tartalmaz.

csavarkulcsot használja. 6 Esővédő burkolat

A védőháló a védőelem és az egység váza közötti tokba illeszkedik.
A rögzítéshez egy 6 mm-es imbuszkulcsot használjon.
A szakszerű rögzítéshez:
-- Helyezze a hálós szűrőt a kültéri levegőt betápláló nyílásra;
-- a szerelést a nyílás felső részéről kezdje meg;
-- a védőelemeken lévő furatok segítségével rögzítse az elemeket a mellékelt önfúró csavarokkal az egység
vázához.
-- ismételje meg a műveletet az összes védőelemen.
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5.3.2

Kültéri elhelyezés

5.3.3

Rezgéselnyelők

Az egység elhelyezéséhez szilárd felületet kell kialakítani.
Ennek a felületnek teljesen síknak és vízszintesnek kell lennie, a méreteinek pedig alkalmasnak kell lennie az egység
befogadásához.
A födémnek:
-- a környező talajhoz viszonyított, kb. 15-20 cm magasságú megfelelő alapzattal kell rendelkeznie;
-- laposnak és vízszintesnek kel lennie, továbbá legalább az egység üzemi tömegének 4-szeresével egyenlő
teherbíró képességgel kell rendelkeznie;
-- az egységnél legalább 30 cm-rel hosszabbnak és szélesebbnek kell lennie.
Az egységek alacsony szintű rezgést továbbítanak a talajba, ugyanakkor ajánlott az alapváz és a tartófelület közé
egy merev gumiszalagot helyezni.
Abban az esetben, ha nagyobb fokú szigetelés szükséges, akkor a tartozékként kapható rezgéselnyelő tartók
használata ajánlott.
Az egységek nem helyezhetők magánirodák, hálószobák vagy alacsony hangkibocsátást igénylő területek közelébe.
Ne végezze a telepítést szűk vagy zárt helyeken, ellenkező esetben hangvisszaverődés, rezgések és az egységen
kívüli elemekkel való akusztikus kölcsönhatások jelentkezhetnek.
A korrózió elkerülése érdekében lehetőség szerint ne telepítse az egységeket olyan környezetbe, ahol kémiailag
agresszív légkör van jelen.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a nátrium-kloridot tartalmazó légkörökre.

A szerkezetbe továbbított rezgések csökkentése érdekében ajánlott az egységeket rezgéselnyelő gumira telepíteni,
melyet opcionálisan vagy rendelés útján szerezhet be.
Az alaprajzzal is ellátott méretrajz mutatja az egyes rezgéselnyelők helyét és terhelését.
A rezgéselnyelők rögzítését az egység talajra helyezése előtt kell elvégezni.
Rezgéselnyelők telepítéséhez lásd az opcionális elemekre vonatkozó, mellékelt utasításokat.
A rezgéselnyelők rögzítése során az egységet legfeljebb 200 mm magasra kell emelni a talajtól, és
nem szabad megengedni, hogy az egység alá bármely testrész bekerülhessen.
5.3.3.1
Rezgéselnyelő gumik
Az rezgéselnyelő egy felső fémharang található, amelyben egy csavarral oldható meg az egység alapzatához való
rögzítés. A rezgéselnyelőt a karimán lévő két furattal rögzítheti az alapzathoz. A rezgéselnyelő karimáján található
gumitartó keménységét jelölő számadat.

csavarkulcsot használja. 7 Rezgéselnyelő gumik/fémelemek
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5.3.4

Minimális távolságok

A figyelembe veendő műveleti térközöket az egység dokumentációjához mellékelt méretrajzok ismertetik.
Alapvető fontosságú, hogy a kondenzátorbetét szívó és beömlő oldalán egyaránt megfelelő légtömeg legyen.
Rendkívül fontos, hogy ne következhessen be visszakeringés a szívó és a beömlő oldal között, mivel amiatt az
egység teljesítményének elvesztése vagy a normál működés megszakadása következhet be.
Az egység közelében rendkívül magas falak is akadályozhatják a megfelelő működést.
Az oldalra helyezett egységek esetében a minimális távolságnak 3 méternek kell lennie.
Ajánlatos elegendő helyet hagyni ahhoz, hogy a nagyobb összetevőket, például hőcserélőket vagy kompresszorokat
el lehessen távolítani.
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5.4

Elektromos csatlakozások

Minden villamos műveletet a szükséges jogi követelményeket teljesítő személynek kell elvégeznie, aki képzést és
tájékoztatást kapott az ilyen műveletekkel kapcsolatos kockázatokról.
Az elektromos vezetékek és a hozzájuk tartozó összetevők méreteit és tulajdonságait az elektromos berendezések
tervezésével megbízott személynek kell meghatároznia a telepítés időpontjában hatályos nemzetközi és az egység
telepítési helye szerinti nemzeti jogszabályok betartásával.
Az egységen kívüli összetevők felszerelésével kapcsolatban kötelezően az egységhez mellékelt kapcsolási rajzot
vegye igénybe.
Az elektromos kapcsolási rajznak a kézikönyvekkel együtt az egységen végzendő jövőbeli beavatkozásokhoz jó
állapotban megőrzöttnek kell lennie.
Általános:
-- az elektromos csatlakozásokat az egységhez mellékelt elektromos kapcsolási rajzon található információk,
valamint a telepítési hely szerinti országban érvényes előírások szerint kell kialakítani;
-- földelő csatlakozás létesítését törvény írja elő;
-- a telepítést végző személynek az elektromos kapcsolószekrényben lévő megfelelő földelő PE kapocsléchez kell
csatlakoztatnia a föld kábelt;
-- ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az egységnek az egységen elhelyezett címkén feltüntetett névleges
adatainak (feszültség, fázisok, frekvencia);
-- az általános tápfeszültség (lásd a megfelelő kapcsolási rajzot) nem térhet el ±10%-nál nagyobb mértékben és a
fázisbeli egyensúlyhiánynak mindig 2% alatt kell maradnia;
-- a vezéráramkör betáplálása az elektromos kapcsolószekrényben lévő transzformátoron keresztül egy
tápvezetéken történik; a vezéráramkört megfelelő biztosítékok védik;
-- ellenőrizze, hogy a tápvezetéket a megfelelő, óramutató járásával megegyező irányú fázissorrenddel
csatlakoztatták-e.
Az elektromos kapcsolószekrényben egy fázissorrend-figyelő relé található, amely két LED-del rendelkezik.
A zöld LED a háromfázisú vezeték jelenlétét jelzi.
A citromsárga LED a fázisok megfelelő sorrendjét jelzi.

csavarkulcsot használja. 8 Fázissorrend-figyelő relé

A fázissorrend-figyelő relé érintkezője megszakítja a 230 V-os betáplálást, így a vezérlőt továbbra is
ellátja árammal, a ventilátorok és kompresszorok viszont nem indulnak be.
A tápkábel rögzítéséhez tápkábelrögzítő rendszereket alkalmazzon, amelyek ellenállnak a húzó és
torziós erőknek.
A kábelek tömege nem nehezedhet az elektromos csatlakozásokra.
Mielőtt bármilyen műveletet hajtana végre az elektronikus alkatrészeken, győződjön meg arról, hogy
azok nincsenek-e feszültség alatt.
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A kábel keresztmetszetének és a kábelvédelemnek a kapcsolási rajzon mutatottaknak kell
megfelelnie.
Az elektromos kapcsolószekrényhez tartozó csatlakozóknak a megjelölt IP védettségi osztályúnak kell
lenniük.
Ha a tápvezeték védelme érdekében differenciálkapcsolót használ, akkor az inverteres egységekben
„B” vagy „B+” típusú, 300 mA-es minimális beavatkozási értékű és késleltetett kapcsolókat kell
alkalmazni.
A külső áramforrásokról táplált, tiszta érintkezős elektromos csatlakozásokat megfelelő túláramvédelemmel és földelési hibákkal szembeni védelemmel kell ellátni.
Az elektromos kapcsolószekrényben lévő tiszta érintkezők áramkörei narancssárga vezetékekkel
rendelkeznek.
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5.5

Kondenzvíz-elvezetés csatlakoztatása

Valamennyi egységhez a bordázott levegőkezelő szerelvény alapzatán elhelyezett kondenzvíz-gyűjtő tartozik,
amelynek feladata a hűtési üzem során normál esetben keletkező kondenzvíz összegyűjtése.
A hőszivattyús egységeknek ugyancsak a bordázott szerelvény alapzatán található a gyűjtőedény, amelynek feladata
a hűtési üzem során normál esetben keletkező kondenzvíz és a jégtelenítés során felolvadó víz összegyűjtése.
A kondenzvíz-gyűjtő edény egy hüvellyel rendelkezik, mellyel a keletkező vizet vezeti el.

5.5.1

A belső levegőhöz tartozó betét kondenzvizének leeresztése

A kondenzvizet gyűjtő edény egy menetes R 1” dugós csővel rendelkezik a csatlakozás érdekében.

csavarkulcsot használja. 9 Csatlakozás a kondenzvíz-gyűjtő edényhez

Az elvezető csőrendszerben minden esetben egy legalább 100 mm mély szifon található, amely megakadályozza a
levegő külvilágból való beszívását.
Lehetőség szerint az edényhez való csatlakozás után közvetlenül helyezze el a szifont.
A kondenzvíz-elvezető csőrendszer nem csatlakoztatható fekete vagy fehér vízelvezetőkhöz, hanem az esőelvezető
hálózatra kell kapcsolni a kellemetlen szagú gázok esetleges beszívásának elkerülése érdekében.

5.5.2

A külső levegőhöz tartozó betét kondenzvizének leeresztése

A kondenzvizet gyűjtő edény egy menetes R 3/4” dugós csővel rendelkezik a csatlakozás érdekében.

csavarkulcsot használja. 10 Csatlakozás a kondenzvíz-gyűjtő edényhez

A külső levegőhöz tartozó betét kondenzvíz-elvezetője szabadon hagyható.
Ha a kivezetett kondenzvíz elvezetésre kerül, akkor gondoskodni kell arról, hogy a csatlakozócsövek
ne fagyhassanak be.
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5.6
5.6.1

Aeraulikus csatlakozások
Visszanyerő és betápláló csatornák

Az egységek különböző csatlakozókkal rendelkeznek a visszanyerő és betápláló csatornákhoz való csatlakozás
érdekében.
Ezek azonosításához tekintse át az egység dokumentációjában található méretezést.
A csatlakozáshoz el kell távolítani az egységhez mellékelt zárópaneleket.

csavarkulcsot használja. 11 Oldalirányú csatlakozás

Ha a beömlés lefelé irányul, akkor az egység alapzatánál lévő panelt kell eltávolítani

csavarkulcsot használja. 12 Lefelé menő csatlakozás

A csatornákat úgy kell méretezni, hogy ne következhessen be nem várt nyomáskoncentráció és/vagy -eloszlás,
mivel ez a tervezéshez képest csökkenéshez vezethet a kezelt légáramban. A csatornák nyomásvesztesége nem
haladhatja meg a ventilátorok hasznos nyomómagasságát.

5.6.2

A csatornák csatlakoztatása

A csatornákat az alábbi ajánlások figyelembe vételével kell megfelelően kialakítani:
-- a csatornák méretének legalább az egységen lévő visszanyerő és beömlő nyílások méreteinek kell megfelelnie.
A csatornák lehetőség szerint a gép közelében megnagyobbíthatók a megfelelő műszaki irányelvek betartásával;
-- mindig zárja le az illesztéseket, hogy elkerülje a levegő szivárgását a csatornákból.
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6
6.1

ÜZEMBE HELYEZÉS
Előzetes műveletek
Az egység üzembe helyezését csak szakképzett és a gyártó által jóváhagyott személy végezheti el.

Valamennyi egység előzetesen hűtőgázzal feltöltött, ennek megfelelően a hűtőkör nyomás alatt van.
Ellenőrizze, hogy:
-- az elektromos csatlakozást megfelelően hajtották végre, és hogy az összes kapocsléc megfelelően legyen
meghúzva;
-- az RST-kapocsléceken a feszültség 400 V ± 10% (vagy az egység adattábláján megjelölt érték-e speciális
feszültségek esetén);
-- a nyomásmérőkön (ha vannak) vagy a vezérlés kijelzőin megjelenik-e a hűtőkörök gáznyomása;
-- nincs-e hűtőközeg-szivárgás, adott esetben megfelelő szivárgásjelző segítségével (az olajfoltok megjelenése a
hűtőközeg szivárgására utalhat).
Az elektronika ellenőrzése során legyen körültekintő és csak a feladatra alkalmas műszereket
használjon.
Állítsa az egység főkapcsolóját BE állásra, majd ellenőrizze a vezérlés kijelzőjén, hogy az egység KI állapotban
van-e a bekapcsolás megelőzése érdekében.
Ellenőrizze az ellenállások megfelelő tápellátását a kompresszorok tartályaiban lévő olaj felmelegítéséhez.
A tartályokban lévő ellenállások tápellátása a főkapcsoló lezárásával biztosítható, és ezt legalább az
egység bekapcsolása előtt 12 órával el kell végezni.
Az ellenállások megfelelő működésének ellenőrzéséhez ellenőrizze, hogy a kompresszorok alsó része hideg-e és
hőmérséklete minden esetben a kültéri hőmérsékletet 10-15°C-kal meghaladja-e.
Ellenőrizze, hogy:
-- az egységgel szállított érzékelőket megfelelően, a vonatkozó elektromos kapcsolási rajzok szerint szerelték-e fel;
-- az esetleges távkapcsolókat az elektromos kapcsolási rajzoknak megfelelően kapcsolták-e és megfelelően
működik-e;
-- az aeraulikus hálózathoz való csatlakozást megfelelően, légbeömlő és -visszanyerő csatornák segítségével
végezték-e el;
-- a kondenzvíz-elvezetésen megfelelő szifont helyeztek-e el.
Az egység üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy az összes zárópanel a helyén van-e és a
megfelelő rögzítőcsavarokkal rögzített-e.
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6.2
6.2.1

Az üzembe helyezés előtt
Előzetes ellenőrzések
Az egység működtetéséhez lezárt külső kapcsolás szükséges.

A külső kapcsolás csatlakoztatásához tekintse át az egységhez mellékelt elektromos kapcsolási rajzot.
Ha nincs rá szükség a berendezésen, akkor a külső kapcsolást rövidre kell zárni.

6.2.2

Funkcionális ellenőrzések

Az egység bekapcsolásával néhány másodperc után bekapcsol a fő szellőztetés.
A kompresszorok bekapcsolása a hőszabályozó által küldött kérelemtől és a „mosási funkció” bekapcsolásakor a
levegőcserélő esetleges aktiválásától függ.
Ha a „mosási funkció” engedélyezett, akkor kényszeríteni kell a megszakítását a fő felületen lévő
„Enter” gomb lenyomásával.
Ellenőrizze, hogy a vezérlő érzékelői által észlelt értékek (hőmérséklet, nyomás) megfelelnek-e a tényleges
értékeknek.
Ha az egység a fő szellőzés légáramának automatikus beállítását lehetővé teszi, akkor ellenőrizze a vezérlő
felhasználói felületét, hogy az egység elérte-e a beállított áramlási értéket. Az alacsonyabb áramlási értékek az
aeraulikus áramkörben bekövetkezett túlzott nyomásesést jeleznek.
Néhány óra elteltével ellenőrizze, hogy a folyadékmegjelenítő üveg zöld koronával rendelkezik-e: a sárga szín az
hűtőkörben nedvesség jelenlétét jelzi. Ebben az esetben az hűtőkört szakképzett és felhatalmazott személynek kell
kiszárítania.
Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e buborékok a folyadékmegjelenítő üvegen. A buborékok folyamatos áthaladása jelzi
a hűtőközeg hiányát és a helyreállítás szükségességét. Néhány buborék jelenléte azonban megengedett.
Kötelező nyilvántartást vezetni (nem mellékeltük), amely lehetővé teszi az egységen végrehajtott beavatkozások
nyomon követését. Ezáltal könnyebben megszervezhetők az ellenőrzéseket és megelőzhetők a meghibásodások.
A nyilvántartásban tüntesse fel a hűtőközeg típusát, a végrehajtott beavatkozás időpontját és jellegét (rendes
karbantartás vagy javítás), a beavatkozás leírását a cserét igénylő alkatrészekkel együtt, a végrehajtott intézkedéseket,
valamint a beavatkozást végrehajtó kezelőszemélyt és képesítését.
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6.3

Biztonsági gépelemek beállítása
Az egységen csak szakképzett és felhatalmazott személy végezhet bármilyen beavatkozást. A hibás
beállítási értékek komoly kárt okozhatnak az egységben és személyekben is.

A vezérlő- és biztonsági berendezéseket az egység kiszállítása előtt a gyárban kalibrálják és tesztelik.
Az egység üzembe helyezése után azonban ellenőrizni kell a biztonsági berendezéseket (csak a magas és alacsony
nyomású nyomáskapcsolókat).
Az ellenőrzéseket az „Időszakos ellenőrzések” fejezetben leírtak szerint kell elvégezni.
A beállítási értékeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Vezérlő- és
biztonsági
készülékek
Magas nyomáson
aktiváló
nyomáskapcsoló
Alacsony
nyomáson aktiváló
nyomáskapcsoló
Magas nyomásra
vonatkozó biztonsági
értékek
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Egység
UATYQ20A* és
UATYQ30A* között:
UATYQ45A* és
UATYQ115A* között:
Az egység egésze:
UATYQ20A* és
UATYQ30A* között:
UATYQ45A* és
UATYQ115A* között:

Aktiválás
beállítási értéke

Differenciál

37,8 barg

10,8 barg

40,5 barg

7,5 barg

1,5 barg

2,0 barg

Automata

-

-

42 barg
45 barg

Újraélesítés

Manuális
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6.4

Működés közben ellenőrizze

A névleges üzemviszonyok között 100%-osan és stabilan működő áramkörökön ellenőrizze, hogy:
-- az egység áramfelvétele az elektromos kapcsolási rajzon megjelölt értékek közelében van-e. Az ettől jelentős
mértékben eltérő értékek az egység részleges működéséből, a tervezési viszonyoktól jelentős mértékben eltérő
körülmények között történő üzemeltetésből, illetve egy vagy több összetevő meghibásodásából eredhetnek.
-- az egyes körök és a levegő kondenzációs hőmérséklete közötti különbség 25°C-nál kisebb-e. Ha nagyobbnak
kell lennie, ellenőrizze, hogy az összes érintett ventilátor megfelelően forog-e, és hogy a kondenzátorbetét
felületén nincsenek-e akadályok vagy szennyeződések;
-- a beszívott gáz túlhevülési értéke: az optimális érték 4 és 7°C között van;
-- a kondenzátorból távozó folyadék túlhűlési értéke: az optimális érték 5 és 10°C között van;
-- a folyadékmegjelenítő üveg zöld színű-e;
-- nem jelentkeznek-e buborékok a folyadékcsövön lévő kémlelőüvegen. A buborékok folyamatos jelenléte csökkent
hűtőközegnyomásra utalhat; a buborékok alkalmi vagy időszakos megjelenése elfogadható;
-- nem záródott-e vagy tömődött-e el a hűtőközegszűrő. Ehhez elegendő a folyadékcsőnek közvetlenül a szűrő
előtti és közvetlenül a szűrő utáni hőmérsékletét ellenőrizni és megállapítani, hogy nincsenek-e jelentős eltérések
(néhány °C eltérésig elfogadható);
-- a kondenzvíz-elvezetés megfelelően működik-e.
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6.5

Riasztások és meghibásodások

Meghibásodások előfordulása esetén az egység védő- és biztonsági berendezései közbeavatkoznak még mielőtt
súlyos károsodás következhetne be.
A „figyelmeztetések” és „riasztások” mindegyikét a vezérlés memóriája rögzíti és az egység kijelzője jeleníti meg.
Mielőtt egy riasztást alaphelyzetbe állítana, ki kell deríteni és meg kell szüntetni a riasztást kiváltó okot.
Ha egy riasztás rövid időn belül ismételten előfordul, akkor az az egység súlyos károsodását jelentheti.
Az egység kijelzőjén megjelenő riasztások és figyelmeztetések ellenőrzéséhez tekintse át a vezérlés kézikönyvét.
A vezérlés által nem kezelt rendellenességek esetén az alábbi hibakeresést vegye igénybe.
Az alábbi hibakeresésben nem számoltunk a szándékos beavatkozások vagy mulasztások, illetve különösen súlyos
meghibásodások okozta hibákkal, mivel ezek mélyrehatóbb elemzést igényelnek.

JELENSÉG

VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ OK

LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Nincs hálózati feszültség.
Az egység nem kapcsol be, a kijelző
inaktív.

Az egység nem kapcsol be, a
kijelző inaktív, a vezérlés azonban
megfelelő betáplálást kap.
Az egység nem kapcsol be, a
kijelző inaktív, a vezérlés megfelelő
betáplálást kap, de a LED-ek nem
villognak.

Nincs feszültség a kiegészítő
áramkörben.
Az egységet a kijelző kapcsolta le,
és a kijelző lekapcsolódott vagy
meghibásodott.
A vezérlés meghibásodott.

Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „BE”
állásban van-e.
Ellenőrizze, hogy van-e feszültség
hálózati tápkábelben.
Ellenőrizze a kiegészítő áramkör
transzformátorától felfelé és lefelé
elhelyezkedő védőelemek épségét.
Állítsa vissza a közbelépett
védőelemeket a kiváltó ok
megszüntetését követően
Állítsa helyre a kijelző csatlakozását
vagy cserélje ki a kijelzőt.
Cserélje ki a vezérlést.

Állítsa helyre a kijelző és a vezérlés
közötti csatlakozást.
Cserélje ki a kijelzőt.
Ellenőrizze a 230 V-os
transzformátor másodlagos
tekercsének épségét.
Ellenőrizze a 230 V-os
Az egység nem kapcsol be, a kijelző
Nincs 230 V-os kiegészítő betáplálás transzformátorától lefelé
aktív.
elhelyezkedő védőelemek épségét.
Ellenőrizze a megfelelő
fázissorrendet és a fázissorrendfigyelő relé épségét.
A szelep kinyílása anélkül, hogy a
A szelepet ki kell cserélni.
Olaj jelenléte a biztonsági szelep
védőelemek beavatkoztak volna.
Cserélje ki a szelepet és állítsa
ürítőjében.
A szelep kinyílása túlhevülés miatt.
vissza a nyomást.
Helyezze nyomás alá a
szivattyúvázat 2-3 alkalommal
Víz szivárog a szivattyúból a
A mechanikus tömítés elhelyezése
a betápláló csap elzárásával és
bekapcsolást megelőzően
megnyitásával úgy, hogy a tömítések
a helyükre kerüljenek.
Az egység megfelelően működik, a
kijelző inaktív.
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A kijelző vezérléshez vezető
csatlakozása megszakadt.
A kijelző meghibásodott.
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6.6

Ideiglenes leállítás

6.7

Hosszú ideig tartó leállítás

Az egység néhány napig tartó leállítása ideiglenesnek tekinthető.
Az egységet a vezérlő kijelzőjével kell leállítani, adott esetben külső vagy soros kapcsolással.
Ideiglenes leállítás alatt az egységnek megfelelő áramellátást kell biztosítani.
Az ideiglenes leállítás ezen módja esetén az egység visszakapcsolása a vezérlő „BE” állapotba állításán kívül nem
igényel semmilyen egyéb beavatkozást.

Hosszú ideig tartó leállításról beszélünk, ha az egységet hónapokig nem használják.
Abban az esetben, ha az egységet hosszabb időre le kell állítani, akkor az alábbi lépéseket kell megtenni:
-- kapcsolja ki az egységet a vezérlés segítségével;
-- szakítsa meg a feszültséget az egység főkapcsolójával/leválasztójával;
-- ürítse ki és tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő edényt;
-- ellenőrizze, hogy a visszatérő és kieresztő légzsaluk teljesen zárva vannak-e.
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7

KARBANTARTÁS
Az ebben a fejezetben leírt összes műveletet szakképzett és felhatalmazott személynek kell
elvégeznie.

Győződjön meg arról, hogy megszakította az áramellátást, mielőtt bármilyen beavatkozást végezne
az egységen vagy az egységben lévő alkatrészekhez nyúlna.
A kompresszorok és beömlő csövek magas hőmérsékletűek. Legyen óvatos, amikor ezek közelében
végez munkálatokat.
Legyen óvatos, amikor a bordás szerelvények közelében végez munkálatokat, mert az alumínium
bordák rendkívül élesek.

Ne nyúljon a védőelemekkel nem rendelkező mozgó alkatrészekhez.
Az olyan egységeknél, amelyekben kondenzátorok és/vagy inverterek találhatók, egyes összetevők a
főkapcsoló felnyitása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.
Várjon 10 percet, mielőtt az egység elektronikus összetevőihez hozzáférne.
A külső forrásokról táplált áramkörök (ezek narancssárga színű kábellel rendelkeznek) az egység
áramellátásnak megszakítása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.
Csak a végrehajtandó művelethez szükséges fokú megvilágítás megléte esetén végezzen
munkálatokat az egységen.

7.1

Beállítások

Az egység működését szabályozó paraméterek mindegyike a vezérlés felhasználói felületén állítható be.
Ha a gyártóval való kapcsolatfelvétel előtt kell módosításokat végrehajtania, akkor tekintse át a vezérlés kézikönyvét.
Az egység biztonságára vonatkozó beállításokat nem lehet módosítani (biztonsági szelepek, magas nyomáson
aktiváló nyomáskapcsolók, biztosítékok ...), illetve beavatkozástól védettek lehetnek (hővédelem, időzítők beállítása
...).
Ha mindenképpen szükség van ezek cseréjére, akkor feltétlenül a gyártó által szállított alkatrészeket (állítható
gépszervek esetében) vagy azonos méretű és jellemzőkkel (biztosítékok esetében) rendelkező alkatrészeket
használjon.
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7.2

Külső tisztítás

Az egység fokozott karbantartást igénylő összetevője a bordázott hőcserélő.
Ennek az összetevőnek tisztának és szennyeződésektől és/vagy lerakódásoktól mentesnek kell lennie, mivel ezek
gátolhatják a levegő áramlását.
A betét felületének rendszeres tisztítása elengedhetetlen az egység megfelelő működéséhez, valamint a hőcserélő
és az egység élettartamának növeléséhez.
A betétek gyakori és megfelelő tisztításával jelentős mértékben visszaszorítható a korrózió.
A bordás hőcserélő tisztítása során az elektromos kapcsolószekrénynek lezárva, a főkapcsolónak
pedig „KI” állásba reteszelve kell lennie.
Ha a szennyezett betétet vízsugárral tisztítja, akkor a lerakódások és szennyeződések a hőcserélő
belsejébe kerülhetnek, ezáltal még nehezebbé válhat a tisztítás. Ezért az öblítés előtt el kell távolítani
az összes szennyeződést és lerakódást a felületekről.
A tengerpart menti, ipari területen, illetve olyan területeken, ahol agresszív vegyi anyagok lehetnek
a levegőben, különösen hasznos lehet a tiszta vízzel való öblítés, továbbá elősegítheti a korrozív
hatások tompítását.
Soha ne használjon vegyi anyagokat, fehérítőszert tartalmazó vizet, illetve savas vagy lúgos
tisztítószereket a betétek tisztításához. Ezeket a tisztítószereket nehéz kiöblíteni és felgyorsíthatják
a cső és a borda között, illetve a különböző anyagok (Cu és Al) találkozási pontjain bekövetkező
korróziót.

7.2.1

A betétek tisztítása

A betétek porszívóval vagy puha, nem fémes sörtéjű kefével tisztíthatók.
A tisztítás minden esetben a bordákkal megegyező irányban, azokra semmilyen esetben sem merőlegesen kell
végezni. Ennek hatására ugyanis könnyen elhajolhatnak és károsodhatnak a bordák.
A légáram normál irányával ellentétesen végezze a tisztítást.
A betét ezt követően alacsony nyomáson (3-5 barg) csapvíz segítségével öblíthető ki.
A bordák károsodásának elkerülése érdekében különösen fontos, hogy az öblítés alacsony nyomású
vízsugárral történjen.
Soha ne használjon nagynyomású vízsugarat vagy a sűrített levegőt a betét tisztítására. A víz- vagy
levegősugár elhajlíthatja a bordákat, ami aeraulikus nyomásvesztést okozhat a hőcserélőben,
melynek következtében csökkenhet az egység teljesítménye.
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7.3

Belső tisztítás

A telepítési hely tisztán és rendben tartása alapvető fontosságú az egység megfelelő karbantartása és hatásfokának
megőrzése szempontjából.

7.3.1

Az egység tisztítása

Tartsa tisztán az elektromos kapcsolószekrény belsejét, illetve a kompresszorházat is.
Az egységen végzett beavatkozást követően tisztítsa meg az elektromos kapcsolószekrényt a munkálat után maradt
anyagoktól és idegen tárgyaktól.
Állítsa vissza a beavatkozás során eltávolított védőelemek biztonsági funkcióját.
Porszívó segítségével távolítsa el a munkálat után hátramaradt kisebb tárgyakat és/vagy esetlegesen megjelenő
port.
Ne használjon sűrített levegőt.
Ha kompresszorházon belül található kompresszorokon kell beavatkozást végrehajtani, akkor a ház visszazárása
előtt ellenőrizze a kompresszor elektromos szekrényének megfelelő zárását, a hűtőkörhöz tartozó csapok megfelelő
állapotát és győződjön meg arról, hogy nem hagyott-e anyagokat a kompresszorházban.
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7.4

Rendszeres ellenőrzések

Az egység megfelelő működésének biztosítása érdekében rendszeres időközönként hajtson végre ellenőrzéseket:
MŰVELET
Ellenőrizze a teljes vezérlő- és biztonsági berendezés működését a fentiekben leírtak szerint
Ellenőrizze az elektromos kapcsolószekrényben lévő, illetve a kompresszorokhoz tartozó
kapocslécek meghúzását. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mozgatható és rögzített
érintkezőket, ha pedig károsodás jeleit találja, akkor cserélje ki őket
Ellenőrizze a hűtőközeg nyomását a folyadék folyadékmegjelenítő üvegen keresztül
Ellenőrizze, hogy nincs-e a kompresszorból olajszivárgás
Ellenőrizze a kompresszorok tartályainak ellenállását
Tisztítsa meg a bordás betétet a beszerelt betét típusától függően a „Külső tisztítás” című
bekezdésben leírtak szerint
Tisztítsa meg a légszűrőket
Tisztítsa meg az elektromos kapcsolószekrényben lévő szellőzőszűrőket
Tesztelje le a leolvasztást
Ellenőrizze a folyadékmegjelenítő üvegen a nedvességjelzőt (zöld = száraz, sárga = nedves);
ha a jelző az üvegen lévő címkén mutatottak szerint zöld színű, akkor cserélje ki a szűrőt
Ellenőrizze a ventilátorok állapotát, rögzítését és kiegyenlítését
Ellenőrizze, hogy az egységből érkező zaj elfogadható-e

AJÁNLOTT
INTERVALLUM
Havonta
Havonta
Havonta
Havonta
Havonta
Havonta
Havonta
Havonta
Havonta
4 havonta
4 havonta
4 havonta

Ebben az ütemezésben átlagos telepítési viszonyokat vettünk figyelembe, azonban vannak olyan
létesítmények, ahol egyes ellenőrzéseket gyakrabban kell végrehajtani.
A hatályos jogszabályok rendszeres időközönkénti ellenőrzéseket írhatnak elő, amelyek az egységre
szerelt biztonsági készülékek és a hűtőközeg esetén nagyobbak lehet, ez azonban nem okozza az
egységre szóló garancia érvénytelenné válását.
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7.5

Rendkívüli karbantartás

Az egység megfelelő bekapcsolását és az ellenőrzések elvégzését követően az egység normál esetben nem igényel
beavatkozást a hűtőgáz nyomásának ellenőrzéséhez.

7.5.1

Rendkívüli beavatkozások

7.5.2

Speciális beavatkozások

Idővel kisebb szivárgások jelentkezhetnek, ami a hűtőgáz kilépését, a hűtőkör részleges leeresztését és a készülék
hibás működését okozhatja.
Ezekben az esetekben meg kell találni a hűtőgáz szivárgási pontjait, a nyomást helyre kell állítani, a fluorozott
üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezésekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak és előírásoknak
megfelelően.

Az egység használata során előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek időben történő beavatkozást igényelnek.
Vészhelyzetben az egységen a beavatkozást illetékes személynek kell biztonságosan elvégeznie.
Ha az egységen, a csöveken vagy az egység alkatrészein olajat talál, akkor az gázszivárgásra utalhat.
Javítsa meg a szivárgási pontot és állítsa vissza a hűtőgáz nyomását.
Kisebb olajszivárgás esetén tisztítsa le az alkatrészekről a szennyeződéseket egy nedvszívó törlőkendővel, illetve
felitató lappal visszanyerheti az olajat. A használt anyagot minden esetben a hatályos jogszabályok és előírások
szerint kell ártalmatlanítani.
Ellenőrizze, hogy nincs-e szükség az olajnyomás visszaállítására.
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ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

Az egységeket a következő szimbólummal kell megjelölni:

Ez azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékek nem keverhetők össze a nem elkülönítetten gyűjtött
háztartási hulladékkal. NE kísérelje meg egyedül leszerelni az egységet: az egység leszerelését, valamint a hűtőközeg,
az olaj és más alkotóelemek kezelését csak felhatalmazott szerelő végezheti el a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelve.
Az egységeket újrafelhasználás, újrahasznosítás és visszanyerés céljából speciális létesítményben kell kezelni. A
termék megfelelő ártalmatlanításával elősegítheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros
hatások megelőzését. További tudnivalókért forduljon a telepítést végző céghez és/vagy a helyi hatósághoz.
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