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DĚKUJEME
Děkujeme Vám, že jste zvolil náš produkt.
Je plodem mnohaletých zkušeností a pečlivého projektování, byl vytvořen s materiály první volby a pokročilými 
technologiemi.
Prohlášení nebo osvědčení shody dále zaručuje, že zařízení splňují požadavky Evropské směrnice o strojních 
zařízeních v oblasti bezpečnosti.
Kvalitativní úroveň je pod neustálým dohledem, proto naše výrobky jsou synonymem bezpečnosti, kvality a 
spolehlivosti.
Údaje uvedené mohou být nutně změněny kvůli zlepšení výrobku, v jakémkoli okamžiku bez povinnosti předchozího 
upozornění.
Ještě jednou děkujeme

Pozorně si přečtěte tento návod před instalací, vyzkoušením nebo spuštěním této jednotky.
Předejte tento návod a veškerou doplňkovou dokumentaci obsluze soustavy, která přejímá 
zodpovědnost za uchovávání, aby byla vždy k dispozici v případě nutnosti.

Obrázky a výkresy uvedené v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro zjednodušení.
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1 ÚVOD

1.1 Shoda
Ohledně referenčních předpisů a směrnic viz prohlášení o shodě, které je nedílnou součástí návodu.

1.2 Popis

1.2.1 Symboly
Dále je uveden popis hlavních symbolů uvedených v tomto návodu a na etiketách nacházejících se na jednotce.

Symbol nebezpečí; věnujte velkou pozornost.

Symbol nebezpečí; mechanické orgány v pohybu.

Symbol nebezpečí; orgány pod elektrickým napětím.

Symbol pozornosti; důležité informace.

Symbol poznámky; doporučení a rady.

Symbol nebezpečí; přítomnost hořlavého plynu
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1.2.2 Etikety
Pro výrobní charakteristiky, disponibilní modely a technické údaje odkazujeme na technický svazek.
Model, výrobní číslo, charakteristiky, přívodní napětí atd. lze zjistit z etiket umístěných na jednotce (obrázky, které 
následují jsou pouze jako příklad).

Výrobce přijal politiku neustálého vývoje a v této optice si vyhrazuje právo provést změny a vylepšení 
dokumentace a jednotky bez předchozího upozornění.

Technický list, etikety umístěné přímo na jednotce a různých schématech, na které se dále odkazuje, 
jsou považovány za nedílnou součást tohoto návodu.

Je zakázáno odstranit nebo měnit etikety umístěné na jednotce.
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2 BEZPEČNOST

2.1 Obecná upozornění
Přístup do oblasti kolem jednotky musí být zakázán příslušnou ochranou v případě, že je umístěná na nechráněných 
místech dosažitelných nekvalifikovanými osobami.
Obsluha zařízení je odpovědná za dodržování povinností předepsaných předpisy.
Obsluha zařízení je ten, kdo skutečně kontroluje technické fungování, volný přístup, který s sebou nese možnost 
dohlížet na součástky a jejich fungování a možnost umožnit přístup třetím osobám.
Obsluha zařízení má možnost rozhodnout ohledně technických změn, kontrol a oprav.
Obsluha zařízení může udělovat instrukce zaměstnancům nebo externím podnikům pro výkon operací údržby a 
oprav.
Pouze technici autorizovaní obsluhou zařízení mohou mít přístup k jednotce.
Instalace a údržba nebo oprava zařízení musí být provedeny personálem a podniky, které mají osvědčení vydané 
certifikační autoritou. V evropském prostředí tento organismus musí být pověřen členským státem, který osvědčí 
požadavky obsažené v nařízení ES č. 517/2014 komise.
Obsluha, která má přístup k jednotce musí být pověřená a kvalifikovaná podle toho, co je předepsáno Annex HH 
IEC 60335-2-40:2018, místními předpisy, v evropském prostředí normou EN378-4 a normou EN13313, kromě 
odpovídajícího stupně znalostí pro výkon různých činností během fází technické životnosti stroje.
Obsluha, která má přístup k jednotce musí být pověřená a kvalifikovaná podle toho, co je předepsáno místními 
předpisy, v evropském prostředí normou EN378-4 a normou EN13313, kromě odpovídajícího stupně znalostí pro 
výkon různých činností během fází technické životnosti stroje.
Odstranění uzavíracích panelů „jsou-li přítomné“ umožňuje přístup dovnitř jednotky.
Z žádného důvodu nesmí mít povolen přístup do jednotky nekvalifikovanému personálu a před odpojením napětí.
Uživatel může interagovat s jednotkou pouze pomocí externí kontroly a souhlasů.
Jakýkoli přístup k jednotce je umožněn pouze povolanému personálu se znalostí a aplikováním předpisů týkajících 
se bezpečnosti na pracovišti. V evropském prostředí odkazujeme na směrnici 89/391/EHS Rady ze dne 12. června 
1989, týkající se provádění opatření zaměřených na podporu zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků během 
práce.
Dále znalost a pochopení návodu zakládají nutný nástroj pro omezení rizik, pro bezpečnost a pro zdraví pracovníků.
Obsluha musí být vyškolená o výskytu možných anomálií, dysfunkcí nebo nebezpečných podmínek pro sebe a pro 
ostatní, a v každém případě dodržovat následující předpisy:

Okamžitě zastavte jednotku pomocí nouzového orgánu.

Neprovádějte zásahy, které přesahují vaše úkoly a technické znalosti.

Okamžitě informujte odpovědného nadřízeného, vyvarujte se osobní iniciativy.

Před provedením jakéhokoli zásahu na jednotce se ujistěte, že jste odpojili elektrické napájení. 
Odkazujeme na odstavec týkající se zásahům údržby.
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Před provedením jakéhokoli zásahu na jednotce se ujistěte, že se nevyskytuje potenciálně hořlavá 
atmosféra; ujistěte se o nepřítomnosti zdrojů jisker; dodržujte předpisy Annex HH normy IEC 60335-2-
40:2018, místní předpisy a v evropském prostředí normu EN378-4 a normu EN13313 "a platná místní 
ustanovení.dodržujte místní předpisy a v evropském prostředí normu EN378-4 a normu EN13313 "a 
platná místní ustanovení.

V jednotce, kde jsou přítomné kondenzátory anebo měniče, některé součástky mohou zůstat pod 
napětím po dobu několik minut i po otevření hlavního vypínače.
Vyčkejte 10 minut před přístupem k elektrickým částem jednotky.

Okruhy napájené externími zdroji (realizované kabelem oranžové barvy) mohou být pod napětím i po 
odstranění elektrického napájení jednotky.

Pracujte s jednotkou pouze s úrovní osvětlení dostatečnou pro typ prováděného zásahu.

Nedodržování instrukcí uvedených v tomto návodu a jakákoli změna jednotky, která není předem povolena písemně, 
způsobují okamžité zneplatnění záruky.

Zákon o úpravě použití látek poškozujících stratosférický ozón stanoví zákaz vypouštět chladicí 
plyny do prostředí a zavazuje jeho držitele, aby jej shromáždili a předali, po skončení jeho operativní 
životnosti, prodejci nebo do příslušných sběrných center.
Chladicí médium obsažené v chladicím okruhu je uvedeno mezi látkami, které podléhají zvláštnímu 
režimu kontroly v souladu se zákonem a musí tedy splňovat výše uvedené povinnosti.
Doporučuje se věnovat zvláštní pozornost během operací údržby s cílem co možná nejvíce omezit 
úniky chladicího média.
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2.1.1 Vypouštění bezpečnostních ventilů
Pokud se nacházejí v chladicím okruhu, požadavky instalace anebo národních předpisů předepisují, že vypouštění 
bezpečnostních ventilů je odvedeno ven.
Pojistné ventily jsou vždy přítomny a jsou v jedné rovině se strojem. Požadavky na instalaci a/nebo národní předpisy 
předepisují, že výtok z pojistných ventilů musí být veden ven.
Odvádění musí být provedeno s potrubím, které musí být alespoň o průměru odpovídajícím ventilu a hmotnost 
potrubí nesmí přetěžovat ventil.

Vždy odvádějte vypouštění do oblast, ve kterých proud nemůže způsobit osobám škodu.

Nebezpečí popálení v souvislosti s kontaktem s teplými a studenými částmi.

Vypouštění bezpečnostních ventilů musí být odváděno pomocí potrubí splňujícího národní anebo 
evropské směrnice tak, aby výpust nebyla v blízkosti padacích dveří, příklopů a jakékoli otvoru, který 
by mohl obsahovat chladicí médium; neodvádějte výpust v blízkosti přívodu vzduchu, dveří nebo 
podobných otvorů; neodvádějte výpust v blízkosti zdrojů jisker, jak jsou definovány normou EN378-2.
V souladu s definicí normy EN378-1 se klasifikuje kategorie III místo instalace těchto jednotek, kde 
není žádné omezení množství chladicího média obsaženého v jednotce.
Technik instalace je odpovědný za provedení hodnocení hořlavosti a klasifikace nebezpečné oblasti 
pro místo instalace tak, jak to vyžaduje norma EN378-3 anebo národní platné směrnice.

Výpočet a dimenzování výstupu pojistného ventilu viz EN13136:2013.

Zóna 2, která vzniká emisí pojistného ventilu, může mít horizontální dosah až 10 metrů a vertikální 
dosah až 11 metrů.
Za posouzení rizikových oblastí odpovídá montážní technik
Neodvádějte výpust v blízkosti zdrojů jisker, jak jsou definovány normou EN378-2.
Pokud jsou více restriktivní, vždy uplatněte platné místní předpisy.

2.1.2 Nouzové zastavení
V případě nouze dojde otočením úsekového vypínače/hlavního vypínače červené barvy na elektrickém rozvaděči do 
polohy 0 k okamžitému zastavení. Otočením do polohy 0 odpojí úsekový vypínač elektrického napájení celé jednotky.

Použití úsekového vypínače/hlavního vypínače kromě elektrické izolace jednotky je používáno jako 
nouzový orgán a pouze z tohoto důvodu musí být použit pro její zastavení.
Když nejsou přítomné nouzové podmínky, zastavení fungování jednotky musí být provedeno pomocí 
kontrolního softwaru jednotky.



Přeloženo z původních pokynů

Packaged Rooftop

12

Vyhrazujeme si právo upravit projekt bez předchozího upozornění

UATYA
4P645202-2

2.2 Základní pravidla
Všechny jednotky jsou navržené a vyrobené v souladu se směrnicí 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 15. května 2014 pro přiblížení legislativám členských států v oblasti tlakových zařízení.
Všechny jednotky jsou navrženy a vyrobeny v souladu s platnými evropskými směrnicemi uvedenými v prohlášení 
o shodě.
Aby byla zaručena maximální bezpečnost, abyste se vyvarovali možným rizikům, dodržujte následující ustanovení:

 - Tento výrobek obsahuje nádoby pod tlakem, součástky pod napětím, mechanické části v pohybu, povrchy o 
vysoké a nízké teplotě, které mohou v některých situacích vytvářejí nebezpečí: jakýkoli zásah musí být proveden 
kvalifikovaným personálem vybaveným nutnými povoleními v souladu s platnými předpisy. Před provedením 
jakékoli operace se ujistěte, že příslušný personál zná úplně dokumentaci ve výbavě jednotky;

 - vždy mějte kopii dokumentace b blízkosti jednotky;
 - Operace uvedené v tomto návodu musí být doplněny postupy uvedenými v návodech k použití jiných systémů 

a zařízení začleněných v jednotce. Návody obsahují veškeré informace nutné pro bezpečné řízení zařízení a 
možné fungování;

 - používejte odpovídající ochrany (rukavice, helmu, ochranné brýle, bezpečnostní obuv atd.) pro jakoukoli operaci, 
jak údržby, tak kontroly prováděné na jednotce;

 - nenoste široký oděv, kravaty, řetízky nebo hodinky, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech jednotky;
 - používejte nástroje a kryty vždy v optimálním stavu;
 - kompresory a přívodní plynová potrubí mají vysokou teplotu. Proto věnujte pozornost, když pracujete v blízkosti 

a nedotýkejte se součástek jednotky bez odpovídajících krytů;
 - nepracujte v trajektorii vypouštění bezpečnostních ventilů;
 - pokud jsou jednotky umístěné v nechráněných místech, která jsou snadno dostupná pro nekvalifikované osoby, 

nainstalujte odpovídající kryty;
 - uživatel soustavy je povinen konzultovat návody k instalaci a použití začleněných systémů, přiložené k tomuto 

návodu;
 - mohou existovat potenciální nezjevná rizika. Proto jsou v jednotkách upozornění a signalizace;
 - je zakázáno odstraňovat upozornění.

Je výslovně zakázáno:
 - odstraňovat nebo činit neúčinnými kryty určené pro bezpečnost osob;
 - úmyslně poškozovat anebo měnit, i částečně, bezpečnostní zařízení instalovaná na jednotce.

V případě hlášení alarmu a následného zásahu bezpečnostních zařízení, si uživatel musí vyžádat okamžitý zásah 
kvalifikovaných techniků údržby.

Případná nehoda může mít za následek vážné úrazy nebo smrt.

Bezpečnostní zařízení musí být zkontrolována podle instrukcí obsažených v tomto návodu.
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození zdraví osob, domácích zvířat nebo škody na majetku odvíjející 
se od znovu použití jednotlivých částí jednotky k funkcím nebo v situacích montáže odlišných od původních. Je 
zakázáno úmyslné pozměňování / nepovolená výměna jedné nebo více částí jednotky.
Použití vybavení, nástrojů nebo spotřebních materiálů jiných, než doporučených výrobcem zbavuje výrobce 
občansko-právní a trestní odpovědnosti.
Operace deaktivace a demolice jednotky musí být svěřeny pouze vhodně vyškolenému a vybavenému personálu.
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Jednotky nespadají do pole aplikování Směrnice 2014/34/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 
26. Února 2014 upravující přiblížení legislativy členských států týkající se zařízení a systémů ochrany 
určených pro použití v potenciálně výbušné atmosféře.

Obsluha, která má přístup k jednotce musí být pověřená a kvalifikovaná podle toho, co je předepsáno 
Annex HH IEC 60335-2-40:2018, místními předpisy, v evropském prostředí normou EN378-4 a 
normou EN13313, kromě odpovídajícího stupně znalostí pro výkon různých činností během fází 
technické životnosti stroje.
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2.2.1 Omezení použití - Minimální oblast v klimatizovaného prostředí a maximální náplň 
chladicího média
Ustanovení GG.9 Annex GG normy IEC 60335-2-40:2018 (Household and similar electrical appliances - Safety - 
Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers) definuje maximální 
povolené náplně v závislosti na oblasti klimatizovaného prostředí a požadavky na ventilaci pro použití chladicích 
médií A2L v případě kanalizovaných jednotek. Pro bližší informace odkazujeme na normu IEC 60335-2-40:2018.
Minimální celková upravená plocha místnosti „TA # p # min # pp #“ nainstalovaného spotřebiče s náplní chladiva „m 
# p # c # pp #“ (kg) musí být v souladu s následujícím:
Minimální celková plocha klimatizovaného prostoru "TAmin" obsluhované instalovanou jednotkou s náplní chladiva 
"mc" (kg) musí odpovídat následujícím tabulkám:

Jednotka

Pro jednotku bez volby post topení s teplým plynem Pro jednotku s volbou post topení s teplým plynem
mc TAmin mc TAmin
[kg] m2 [kg] m2

Okruh 1 Okruh 2 Okruh 1 Okruh 2
UATYA25 6,0 - 17,8 7,3 - 21,6
UATYA30 11,5 - 34,1 12,8 - 37,9
UATYA40 12,4 - 36,7 13,7 - 40,6
UATYA50 15,0 - 44,4 17,0 - 50,4
UATYA60 18,0 - 53,3 21,0 - 62,0
UATYA70 18,0 - 53,3 21,0 - 62,0
UATYA80 23,0 - 68, 26,9 - 79,6
UATYA90 24,0 - 71,1 28,0 - 83,0

UATYA100 28,0 - 83,0 32,3 - 95,7
UATYA110 30,0 - 88,8 34,7 - 102,8
UATYA120 34,0 - 100,7 39,2 - 116,1
UATYA140 19,0 19,0 56,3 20,6 20,6 61,0
UATYA150 19,0 19,0 56,3 20,6 20,6 61,0
UATYA160 23,0 23,0 68,1 24,6 24,6 72,8
UATYA180 23,5 23,5 69,6 26,2 26,2 77,6
UATYA190 25,0 25,0 74,0 27,7 27,7 82,0

Žádná klapka oblasti nesmí být instalována na stanici s ohledem na výpočet minimální oblasti, ledaže 
tyto klapky mohou být zcela otevřené signálem kontroly jednotky v případě úniku.

Pokud bude náplň změněna, minimální oblast musí být přehodnocena tak, aby byla vždy větší, než výsledek získaný 
následujícím vzorcem:

Kde:
 - maddaed je náplň chladicího média v kilogramech přidaných během instalace.

Součet „m # p # c # pp # + m # p # added # pp #“ musí být pro každý okruh nižší než 79,8 kg.

Dále je uvedena minimální oblast v závislosti na velikosti klimatizovaného prostoru
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Obr. 1 Celkový minimální prostor instalace
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Jednotka je osazena systémem pro zjišťování ztrát chladicího média v souladu s Annex LL normy IEC 60335 2 
40:2018, jehož umístění bylo ověřeno podle Annex MM předpisu IEC 60335 2 40:2018.
V případě, kdy systém zjišťování ztrát chladicího média zjistí ztrátu v jednotce, přikročí k:

• vypnutí generátorů;
• nastavte ventilaci přívodu a návratu (je-li přítomná) při regulaci konstantního průtoku na fixní hodnotu. Bude 

deaktivováno vypnutí ventilátorů pomocí časových pásem. To, aby se zabránilo, že průtok vzduchu klesne pod 
„Qmin“ (viz níže);

• excitovat relé nacházející se uvnitř rozvodné desky, aby se otevřeli případné externí rolety zóny;
• řídit klapky (pokud jsou instalovány na jednotce) tak, aby byl dosažen plný přístup externího vzduchu a úplné 

vypuzení vzduchu návratu;

Pokud jsou přítomné externí klapky zóny, musí být zapojeny k relé uvedenému v posledním bodě tak, 
aby mohly být otevřeny v případě úniku chladicího média.

Instalované zónové klapky v místnostech zahrnovaných do výpočtu minimálního prostoru instalace 
musí být po instalaci vždy elektricky napájeny, s výjimkou případu zásahů údržby, aby byla zaručena 
bezpečnost systému.

Kontrolor bude udržovat výše popsané akce po dobu dalších 5 minut poté, co se hladina chladicího média, měřená 
systémem zjišťování ztrát, vrátí pod mez zásahu. Protipožární systémy a systémy proti kouři soustavy mohou mít 
přednost před touto funkcí.

Pokud snímač ztrát zjistí únik, výše uvedené operace budou spuštěny, i když jednotka bude vypnuta 
pomocí kontroloru, BMS nebo digitálního vstupu.

Kromě výše uvedeného je v rozvodné desce jednotky osazeno relé zapojené k zařízení zjišťování 
úniků. Toto relé může být použito pro monitorování alarmu zařízení zjišťování úniků i v případě 
poruchy kontrolní karty jednotky.

Minimální průtok vzduchu (Qmin) zpracovávaný jednotkou v klimatizovaném prostředí, vyjádřený v m3⁄h, je v souladu 
s hodnotami uvedenými v následující tabulce:

Jednotka
Pro jednotku bez volby post topení s teplým plynem Pro jednotku s volbou post topení s teplým plynem

mc Qmin mc Qmin
[kg] m3/h [kg] m3/h

UATYA25 6,0 - 1.173 7,3 - 1.427
UATYA30 11,5 - 2.248 12,8 - 2.502
UATYA40 12,4 - 2.423 13,7 - 2.680
UATYA50 15,0 - 2.932 17,0 - 3.326
UATYA60 18,0 - 3.518 21,0 - 4.095
UATYA70 18,0 - 3.518 21,0 - 4.095
UATYA80 23,0 - 4.495 26,9 - 5.255
UATYA90 24,0 - 4.691 28,0 - 5.479

UATYA100 28,0 - 5.472 32,3 - 6.315
UATYA110 30,0 - 5.863 34,7 - 6.783
UATYA120 34,0 - 6.645 39,2 - 7.661
UATYA140 19,0 19,0 3.713 20,6 20,6 4.026
UATYA150 19,0 19,0 3.713 20,6 20,6 4.026
UATYA160 23,0 23,0 4.495 24,6 24,6 4.808
UATYA180 23,5 23,5 4.593 26,2 26,2 5.121
UATYA190 25,0 25,0 4.886 27,7 27,7 5.414

V případě, kdy tok vzduchu měřený jednotkou pomocí diferenciálního převodníku tlaku klesne pod 
výše uvedené hodnoty, alarm toku vzduchu z diferenciálního převodníku tlaku bude zobrazen na 
uživatelském rozhraní a jednotka sama bude vypnuta.

Vzduchové kanály přívodu a odvodu musí být připojeny přímo do klimatizovaného prostředí. Otevřené oblasti jako 
podhledy nesmí být používány jako vedení vzduchu návratu.
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2.2.2 Zařízení zjišťování ztrát chladicího média
Tato jednotka je vybavena zařízením zjišťování chladicího plynu.
Aby bylo zařízení zjišťování účinné, musí být jednotka po instalaci vždy napájena elektricky, kromě 
případů, že probíhají zásahy údržby.

Zařízení zjišťování ztrát chladicího média je instalováno mezi vnitřní baterií vzduchu a ventilátorem/ry přívodu.

Toto zařízení umožňuje okamžité zjištění ztrát chladicího média s cílem moci aplikovat to, co bylo uvedeno v 
předcházejícím odstavci „Omezení použití - Minimální prostor instalace a maximální náplň chladicího média“.

Zařízení zjišťování má proceduru vnitřní auto kontroly. Pokud procedura zjistí poruchu, kontrolor 
jednotky zajistí nastavení ventilace přívodu a návratu (je-li přítomná) při regulaci konstantního průtoku 
na fixní hodnotu. To s cílem nenechat klesnout průtok vzduchu pod “Qmin”, jak bylo definováno v 
odstavci „Omezení použití - Minimální prostor instalace a maximální náplň chladicího média“. Bude 
rovněž deaktivováno vypnutí ventilátoru přívodu a obnovy (je-li přítomný) pomocí časových pásem, 
aby byl vždy udržován minimální požadovaný průtok.

V případě, že systém zjišťování ztrát chladicího média signalizuje poruchu a tok vzduchu nedosahuje 
minimální hodnotu“Qmin”, bude aktivováno dedikované relé, nacházející se uvnitř rozvodné desky. 
Tento signál musí být používán, aby upozornil uživatele, že tok vzduchu je omezen (například 
pomocí zvukového signálu a přerušovaně svítícího světla).

Po uvolnění plynového alarmu systému detekce úniků se výstup neresetuje, i když koncentrace plynu 
poklesne. Po detekci a opravě místa úniku lze provést ruční reset alarmu. Chcete-li resetovat výstup 
alarmu, vypněte a zapněte napájení senzoru plynu (např. Odpojte a znovu připojte jeho kabel), pokud 
po této operaci nebude resetován výstup alarmu, znamená to, že únik překročil 10 000 ppm, a senzor 
plynu musí být vyměněn.

Snímač zařízení zjišťování ztrát má předpokládanou životnost 10 let. Odpočet je nastaven uvnitř 
zařízení a zjišťování a přečten kontrolním zařízením jednotky.
Šest měsíců před koncem odpočtu se objeví signalizace na uživatelském rozhraní jednotky. Pokud 
nebude včas provedena kalibrace, objeví se nová zpráva na uživatelském rozhraní a jednotka bude 
fungovat jako v případě výše popsané poruchy zařízení zjišťování ztrát chladicího média.
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2.2.3 Průtok vody výměníky
Je nutné zaručit, aby průtok vody při fungování nepřekračoval 1,5násobek a nebyl nižší, než 0,5násobek nominálního 
objemu průtoku jednotky uvedeného v technické listu.

2.2.4 Složení vody
Přítomnost rozpuštěních látek ve vodě může vytvářet fenomény koroze výměníků.
Je povinností se ujistit, že parametry vody jsou v mezích následující tabulky:

Popis Hodnoty
Celková tvrdost 2,0 ÷ 6,0 °f

1,2 ÷ 3,4 °d
Langelierův index - 0,4 ÷ 0,4
pH 7,5 ÷ 8,5
Elektrická vodivost 10÷500 µS/cm
Organické prvky -
Hydrogenuhličitan (HCO3-) 70 ÷ 300 ppm
Sulfáty (SO42-) < 50 ppm
Hydrogenuhličitan / Sulfáty (HCO3-/SO42-) > 1
Chloridy (Cl-) < 50 ppm
Nitráty (NO3-) < 50 ppm
Sirovodík (H2S) < 0,05 ppm
Amoniak (NH3) < 0,05 ppm
Sulfidy (SO3), volný chlór (Cl2) < 1 ppm
Oxid uhličitý (CO2) < 5 ppm
Kovové kationty < 0,2 ppm
Ionty manganu (Mn++) < 0,2 ppm
Ionty železa (Fe2+, Fe3+) < 0,2 ppm
Železo + mangan < 0,4 ppm
Fosfáty (PO43-) < 2 ppm
Kyslík < 0,1 ppm

ppm = mg/l
Použití vody s hodnotami nad limity uvedenými výše v tabulce má za následek okamžitou neplatnost záruky.
Je povinností připravit systém odstraňování možných organických látek nacházejících se ve vodě a nezadržených 
filtrem, které se mohou ukládat takovým způsobem ve výměnících, že během doby způsobují jejich chybné fungování 
anebo praskliny.
Používání vody s organickými látkami má za následek okamžitou neplatnost záruky.
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2.2.5 Upozornění pro hořlavá chladicí média

Instalace jednotky s lehce hořlavými chladicími médii (A2L), jako je R32, musí být provedena v 
souladu s předpisy a evropskými nařízeními a místními předpisy, lze-li je aplikovat.

Následující informace jsou uvedeny v souladu s předpisem IEC 60335-2-40:2018 a jejími přílohami 
(dále „Annex“) a byly přeloženy z anglické verze předpisu, které je nicméně závazné pro uživatele.

(Annex DD.2) Nepoužívejte systémy pro urychlení procesu rozmrazování nebo pro čištění jednotky 
jiné než doporučené výrobcem.

Externí jednotky musí být skladována v prostředí bez zdrojů jisker při nepřetržitém fungování 
(například: volný plamen, plynový hořák nebo elektrický ohřívač).

Neperforujte nebo nepalte.

Mějte na paměti, že chladicí média mohou zapáchat.

(Annex DD.3.3) Kvalifikace pracovníků

Jakákoli operace instalace, údržby, oprav, odinstalace a rozebrání jednotky musí být vedena kvalifikovaným 
personálem v souladu s přílohou Annex HH předpisu IEC 60335-2-40:2018, který splňuje požadavky platných 
předpisů.
Příklady operací jsou:

• otevření chladicího okruhu;
• otevření zapečetěných součástí;
• otevření ventilovaných prostor.

(Annex DD.4) Informace pro operace

(Annex DD.4.2) Kontroly na místě

Před provedením jakékoli operace na systéme obsahujících hořlavá chladicí média je nutné provést některé 
bezpečnostní kontroly na místě, abyste se ujistili, že riziko zážehu je minimální. Pro opravu systémů klimatizace 
musí být body DD.4.3 a DD.4.7 dokončeny před zahájením jakékoli operace.
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(Annex DD.4.3) Operativní postup

Každá operace musí být řízena podle kontrolovaného postupu tak, aby bylo sníženo na minimum riziko, že je přítomný 
plyn nebo hořlavá pára, zatímco je prováděna operace.

(Annex DD.4.4) Obecná pracovní oblast

Veškerý personál, který pracuje na jednotce a který pracuje v pracovní oblasti musí být vyškolen o povaze práce, 
která má být vykonávána. Musí být zamezeno pracím v hraničních prostorech.

(Annex DD.4.5) Kontroly přítomnosti chladicího média

Oblast musí být kontrolována vhodným zařízením zjišťování chladicího média před a během operací, aby bylo 
zaručeno, že technici jsou si vědomi případné přítomnosti potenciálně hořlavých atmosfér.
Ujistěte se, že používané zařízení zjišťování chladicího média nebo vyhledávání úniků je vhodné pro použití s 
chladicím médiem jednotky, například, že nevytváří jiskry, že je odpovídajícím způsobem zapečetěno nebo skutečně 
bezpečné.

(Annex DD.4.6) Přítomnost hasicích systémů

Pokud musí být prováděna jakákoli práce na jednotce, která vyžaduje zvýšení teploty částí samotné jednotky (např. 
Pájení), musí být po ruce vhodný hasicí systém. Je povinností mít prachový hasicí systém nebo hasicí systém Co2 v 
blízkosti oblasti, kde je prováděno plnění chladicího média.

(Annex DD.4.7) Ne zdroje jisker

Žádný pracovník, který řídí operace na jednotce musí být používat zdroj zážehu tak, aby nezadal příčinu k požáru 
nebo k výbuchu. Všechny možné zdroje zážehu, včetně cigaret, musí být drženy v dostatečné vzdálenosti od místa 
instalace, opravy, odstranění nebo likvidace jednotky, neboť během těchto fází by chladicí médium mohlo být uvolněno 
v okolním prostoru. Před zahájením jakékoli operace, oblast okolo jednotky musí být analyzována tak, abyste si byli 
jistí, že neexistují rizika zážehu anebo přítomnosti volných plamenů. Cedule „Zákaz kouření“ zde musí být umístěna.
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(Annex DD.4.8) Větraná oblast

Ujistěte se, že oblast, kde je prováděna operace, je otevřená nebo je dostatečně větraná, a to ještě před tím, než 
budete řezat jakoukoli součást systému nebo provádět jakoukoli práci „za tepla“. Jistá míra větrání musí být neustále 
udržována během celé doby provádění práce. Vzduch větrání musí bezpečně rozptýlit jakýkoli únik chladicího média 
a pokud je to možné odvést jej do volné atmosféry.

(Annex DD.4.9) Kontroly na jednotce klimatizace

Když jsou vyměněny některé součástky elektrických součástek, nové součástky musí být přizpůsobeny za účelu 
a odpovídat specifikaci. Základní instrukce výrobce pro údržbu a pro opravy musí být vždy dodrženy. V případě 
pochybností konzultujte technický servis výrobce před tím, než provedete operaci.
Následující kontroly musí být prováděny pro instalace, které používají hořlavá chladicí média (některé body lze 
aplikovat pouze pro jednotky nebo součástky obsahující chladicí média a instalované uvnitř budovy):

• náplň chladicího média musí být v souladu s rozměry místnosti, uvnitř které jsou instalovány části obsahující 
chladicí médium;

• ventilační stroje a systémy vypuzování musí fungovat správně a nesmí být ucpány;
• etikety a označení jednotky a součástek musí být viditelné a čitelné. Etikety a označení, které jsou nečitelné musí 

být vyměněny;
• potrubí chladicího média nebo součástky obsahující chladicí médium musí být instalovány v takové poloze, aby 

bylo nepravděpodobné vystavení látkám, které by je mohly korodovat, ledaže nejsou součástky vytvořeny z 
materiálů odolávajících korozi nebo jsou chráněny proti korozi.

(Annex DD.4.10) Kontroly elektrických součástek

Oprava a údržba elektrických součástek musí zahrnovat bezpečnostní počáteční kontroly a postupy inspekce 
součástek. Pokud se vyskytne porucha, která by mohla ohrozit bezpečnost, žádné elektrické napájení nesmí být 
spojeno s okruhem, dokud není porucha vyřešena. Pokud porucha nemůže být vyřešena okamžitě, ale je nutné 
pokračovat v zásahu, musí být přijato odpovídající dočasné řešení. Toto řešení musí být oznámeno majiteli jednotky 
tak, aby všichni byli informováni.
Počáteční bezpečnostní kontroly:

• kontrola vypouštění kondenzátorů: musí být provedena tak, aby nevznikali jiskry;
• žádná aktivní součástka nesmí být vystavena náplni chladicího média, rekuperaci chladicího média nebo 

operacím vakua;
• kontrola neporušenosti zapojení uzemnění.

(Annex DD.5) Oprava zapečetěných součástek

(Annex DD.5.1)

Během opravy zapečetěných součástek, jakékoli elektrické napájení musí být odpojeno od jednotky, na které se 
provádí zásah, před odstraněním krytů, zapečetěných krytů atd.
Pokud je to absolutně nutné udržte elektrické napájení během zásahu, pak je systém zjišťování chladicího média 
stále zapojen, musí být umístěn v nejkritičtějším bodě pro upozornění jakékoli potenciálně nebezpečné situace.
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(Annex DD.5.2)

Zvláštní pozornost musí být věnována tomu, aby bylo zajištěno, že při práci na elektrických součástkách nebude 
jejich pouzdro změněno tak, že by to ohrozilo úroveň ochrany.
To musí zahrnovat poškození kabelů, přílišný počet zapojení, koncovky neprovedené podle originálních instrukcí, 
nesprávnou montáž kabelových svorek atd.
Ujistěte se, že aparát je bezpečně namontován.
Ujistěte se, že izolace nebo pečetící materiály nejsou opotřebované tak, aby již nemohly sloužit účelu zabránění 
vstupu hořlavých směsí. Náhradní díly musí splňovat specifikace výrobce.

(Annex DD.6) Oprava součástek s vnitřní bezpečností

Neaplikujte žádnou trvalou indukční nebo kapacitní zátěž na okruh, aniž byste se ujistili, že nepřekračuje proud a 
napětí povolené pro používané zařízení.
Součástky s vnitřní bezpečností jsou jediné, na kterých se může zasahovat, když jsou pod napětím za přítomnosti 
hořlavé atmosféry. Testovací aparát musí být správně kalibrován.
Vyměňte součástky pouze za části specifikované výrobcem. Jiné části by mohly způsobit zapálení chladicího média 
v případě úniku.

(Annex DD.7) Kabeláž

Zkontrolujte, že kabeláž není opotřebovaná, korodovaná, není příliš stlačená, nevykazuje vibrace, ostré rohy nebo 
jakýkoli jiný nepříznivý faktor prostředí. Kontrola musí brát v úvahu také účinek stárnutí nebo nepřetržité vibrace 
způsobené zdroji jako jsou například kompresory nebo ventilátory.

(Annex DD.8) Zjišťování hořlavého chladicího média

Za žádných okolností nesmí být použit možný zdroj zážehu pro vyhledávání nebo pro zjištění úniku chladicího média. 
Nesmí být používána halogenová žárovka (nebo jakékoli jiné zařízení zjišťování, které používá volný oheň).
Následující metody zjišťování jsou považovány za akceptovatelné pro všechny systémy chlazení.
Elektronická zařízení vyhledávání úniků mohou být požívána pro zjišťování úniků chladicího média, ale v případě 
hořlavých chladicích médií by citlivost mohla neodpovídat, nebo může být nutná nová kalibrace (systém zjišťování 
musí být kalibrován v oblasti bez chladicích médií). Ujistěte se, že zařízení vyhledávání úniků není potenciálním 
zdrojem zážehu a že je vhodné pro používané chladicí médium.Systém zjišťování musí být nastaven na procento 
LFL chladicího média a musí být kalibrován pro používané chladicí médium a odpovídající procento plynu (25 % 
minimálně) musí být potvrzeno.
Kapaliny pro zjišťování úniků jsou také vhodné pro použití s velkou částí chladicích médií, ale musíte se vyvarovat 
použití čisticích prostředků obsahujících chlór, které by mohly reagovat s chladicím médiem a korodovat měděné 
potrubí.
Poznámka: příklady kapalin zjišťování úniků jsou:

• metoda bublin;
• metoda fluorescentních činidel.

Pokud máte podezření na únik, všechny volné plameny musí být odstraněny/uhašeny.
Pokud je nalezen únik, který vyžaduje pájení, veškeré chladicí médium musí být odstraněno ze systému nebo 
izolováno (prostřednictvím zpětných ventilů) na vzdálené straně systému. Odstranění chladicího média musí být v 
souladu s Annex DD.9.
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(Annex DD.9) Odstranění a evakuace

Když je otevřen chladicí okruh pro provádění oprav - nebo z jakéhokoli jiného důvodu - musí být používány konvenční 
postupy. Nicméně pro hořlavá chladicí média je důležité postupovat opatrně, neboť hořlavost musí být brána v úvahu.
Musí se postupovat podle následujícího postupu:

• odstraňte chladicí médium;
• propláchněte okruh inertním plynem (fakultativně pro chladicí médium A2L);
• vyprázdněte okruh (fakultativní pro chladicí médium A2L);
• otevřete okruh řezem nebo pájením.

Náplň chladicího média musí být shromážděna do příslušných rekuperačních nádob. Pro jednotky obsahující hořlavá 
chladicí média jiná, než A2L musí být systém propláchnut dusíkem bez kyslíku, aby byla jednotka chráněně před 
hořením. Mohlo by být nutné opakovat tento postup několikrát. Stlačený vzduch nebo kyslík nesmí být použity pro 
proplach chladicích okruhů.
Pro jednotky obsahující hořlavá chladicí média odlišná od A2L musí být proplach proveden přerušením vakua v 
systému dusíkem bez kyslíku a natlakováno tak, dokud není dosažen pracovní tlak, pak se vypouští do atmosféry 
a následně je systém znovu uveden do stavu vakua. Tento postup musí být opakován, dokud je chladicí médium 
přítomné v okruhu. Když je používána poslední náplň dusíku bez kyslíku, systém musí být vyprázdněn až na 
atmosférický tlak, aby bylo umožněno provedení zásahu. Tato operace má velký význam, pokud má být prováděno 
pájení potrubí.

(Annex DD.10) Postup plnění

Navíc ke konvenčnímu postupu plnění musí být dodržovány následující požadavky:
• ujistěte se, že nedošlo ke kontaminaci různými chladicími médii, když je používáno zařízení plnění. Pouzdra a 

vedení musí být co nejkratší, aby se v nich minimalizoval obsah chladicího média;
• nádoby musí být udržovány ve vhodné poloze podle instrukcí;
• ujistěte se, že sytém klimatizace je zapojen k zemi před naplněním okruhu s chladicím médiem;
• po dokončení náplně umístěte etikety;
• musí být velmi pečlivě dodrženo, aby přetížení sytému s přílišným množstvím chladicího média.

Před naplněním systému musí být testováno těsnění natlakováním odpovídající směsí. Systém musí být testován 
pomocí zařízení vyhledávání úniků po naplnění, ale před spuštěním. Další test se zařízením vyhledávání úniků musí 
být proveden před opuštěním místa.

(Annex DD.11) Odinstalace

Před provedením tohoto postupu je zásadní, aby technik dokonale znal jednotku a všechny její detaily Je dobrým 
zvykem, že všechna chladicí média jsou bezpečně shromážděna. Před provedením této operace musí být odebrán 
vzorek olejové směsi a chladicího média v případě, že je vyžadována analýza před znovu použitím rekuperovaného 
chladicího média.
a) Seznamte se systémem a jeho fungováním.
b) Elektricky izolujte systém.
c) Před provedením postupu se ujistěte, že:

• je k dispozici systém mechanického přemisťování, pokud je vyžadován pro přemisťování nádob chladicího média;
• všechny osobní ochranné prostředky jsou k dispozici a jsou správně používány;
• procedura rekuperace je prováděna pod dohledem kompetentní osoby;
• po dokončení náplně umístěte etikety;
• systém rekuperace a nádoby splňují vhodné standardy.
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d) Proveďte pump-down systému, pokud je to možné.
e) Pokud není možné provést vyprázdnění, vytvořte kolektor pro odvod chladicího média z různých částí systému.
f) Ujistěte se, že nádoby je umístěna na váze před provedením rekuperace.
g) Spusťte stroj pro rekuperaci a použijte je v souladu s instrukcemi.
h) Nepřetěžujte nádoby (neplňte je více, než z 80 % jejich objemu pro kapaliny).
i) Nepřekračujte maximální operativní tlak v nádobách, ani dočasně.
j) Když byly nádoby naplněny správně a postup byl dokončen, ujistěte se, že válce a jednotky jsou ihned odstraněny 
z místa a že všechny zpětné ventily jednotky jsou uzavřené.
k) Rekuperované chladicí médium nesmí být naplněno do jiného systému, ledaže by bylo přefiltrováno a zkontrolováno.

(Annex DD.12) Štítkování

Na jednotku musí být umístěn štítek, který uvádí, že byla odinstalována a chladicí médium vyprázdněno. Štítek musí 
být datován a podepsán. Pro systémy obsahující hořlavá chladicí média se ujistěte, že štítky na jednotce uvádějí, že 
systém obsahuje hořlavé chladicí médium.

Annex DD.13) Rekuperace

Když je odstraněno chladicí médium ze systému, jak pro údržbu, tak pro odinstalaci, je dobrým doporučovaným 
zvykem, aby všechna chladicí média byla odstraněna bezpečně.
Když se přemisťuje chladicí médium v nádobách, ujistěte, že jsou používány pouze vhodné nádoby pro rekuperaci 
chladicího média. Ujistěte se, že je k dispozici správný počet nádob pro rekuperaci, aby pojaly celou náplň systému. 
Všechny použité nádoby musí být určeny pro rekuperované chladicí médium a musí být označeny pro toto médium 
(např. Speciální nádoby pro rekuperaci chladicího média). Nádoby musí být osazeny bezpečnostním ventilem a 
příslušným zpětným kohoutem v dobrém operativním stavu. Prázdné nádoby rekuperace musí být evakuovány a 
pokud možno chlazeny před zahájením rekuperace.
Systém rekuperace musí být v dobrém operativním stavu, vybaven instrukcemi, a musí být vhodný pro rekuperaci 
všech vhodných chladicích médií, pokud lze aplikovat hořlavá chladicí média. Navíc musí být k dispozici kalibrované 
váhy v dobrém operativním stavu. Pouzdra musí být včetně spojů bez štěrbin a v dobrém stavu. Před použitím 
systému rekuperace se ujistěte, že je v dobrém operativním stavu, že byla provedena správná údržba a že každá 
spojená elektrická součástka je zapečetěna, aby se zabránilo zážehu v případě uvolnění chladicího média. V případě 
pochybností kontaktujte výrobce.
Rekuperované chladicí médium musí být vráceno dodavateli v odpovídajících nádobách pro rekuperaci a musí být 
sepsán přepravní list na nebezpečný odpad. Nemíchejte chladicí média v systémech rekuperace, a především v 
nádobách.
Pokud kompresory nebo olej kompresorů musí být odstraněny, ujistěte se, že byly kompresory vyprázdněny na 
přijatelnou úroveň takovou, aby bylo zaručeno, že hořlavé chladicí médium se nesmíchá s olejem. Postup vyprázdnění 
musí být proveden před tím, než bude kompresor vrácen výrobci. Pro urychlení tohoto postupu může být použit 
pouze elektrický ohřev kostry kompresoru.
Když je olej rekuperován ze systému, musí být manipulován a dopravován bezpečně.
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2.3 Hluk
Spuštění jednotky s aktivací jejích součástek vydává hluk, jehož intenzita se mění podle stupně fungování.
Správná volba místa a správná instalace předcházejí tomu, aby jednotka vydávala nepříjemný hluk způsobený 
rezonancí, odrazem a vibracemi.

2.4 Zbytková rizika
Jednotka využívá technické prostředky zaměřené na ochranu osob, zvířat a majetku před nebezpečími, která 
nemohou být rozumně odstraněny nebo nedostatečně omezeny při projektování.
Pro běžné fungování jednotky není předpokládána přítomnost obsluhy. Přechod jednotky ze stavu „OFF“ do stavu 
„ON“ a naopak může být provedeno vzdáleně nebo pomocí displeje, aniž by byl nutný přístup do rizikových oblastí.
Omezení přístupu je součástí správné instalace, aby se odstranila zbytková rizika během běžného fungování.

Odstranění omezení poskytuje přístup ke studeným a teplým částem a ostrým hranám.

Otevření elektrických krabic a rozvodné desky poskytuje přístup k částem pod napětím.

Zapojení přístrojů k chladicímu okruhu může způsobit uvolnění lehce hořlavého chladicího média.

Je zakázáno:
 - odstraňovat nebo činit neúčinnými kryty určené pro bezpečnost osob;
 - úmyslně poškozovat anebo měnit, i částečně, bezpečnostní zařízení instalovaná na jednotce.

Ve fungování v tepelném čerpadle během cyklů rozmrazování, vzhledem k tomu, že po rozpouštění jinovatky padá 
voda na zem.
Pokud voda není vhodně drenážována, v případě záporné teploty prostředí se vytvářejí nebezpečné ledové plotny.
Ohraďte přístup k oblasti, aby se zabránilo nehodám.
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2.5 Bezpečnostní informace týkající se chladicí kapaliny
Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Neuvolňujte tyto plyny do 
atmosféry.
Typ chladicího média: R32.
Hodnota GWP: 677. Založeno na "IPCC Fifth Assessment Report". 
"IPCC Fifth Assessment Report".
Množství chladicí kapaliny je uvedeno na etiketě údajů jednotky. Jsou nutné periodické kontroly pro ověření 
případných úniků chladicího média v souladu s místními anebo evropskými předpisy.

2.5.1 Nebezpečí a důsledky pro zdraví
V případě náhodného uvolnění, rychlé vypaření kapaliny může způsobit zmrazení.
V případě kontaktu s kapalinou:

 - rozmrazte vodou příslušné části;
 - vyjměte opatrně oděv;
 - vydatně opláchněte vodou.

Kontaminovaný oděv a obuv musí být vyprány před novým použitím.
Vysoké koncentrace páry mohou způsobit bolest hlavy, závratě, ospalost a nevolnost, a mohou vést ke ztrátě smyslů 
a srdeční arytmii.
V případě vdechnutí dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Může být nutné umělé dýchání anebo kyslík. Okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc
V případě kontaktu s očima, odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody, i pod víčky, 
po dobu alespoň 15 minut.

Bezpečnostní list vyplněný výrobcem chladicího média je k dispozici u výrobce jednotky.

Chladicí média použitá v těchto jednotkách jsou klasifikována A2L podle ASHRAE, jsou odlišená 
omezenou hořlavostí (rychlost plamene < 10 cm/s). Případný únik chladicího média má tendenci 
zůstávat v dolní oblasti zóny v okolí jeho uvolnění.
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3 PŘIJETÍ VÝROBKU A SKLADOVÁNÍ

3.1 Přijetí
Při přijetá zkontrolujte neporušenost jednotky s ohledem na skutečnost, že opustila továrnu v perfektním stavu.
Případné škody budou muset být okamžitě reklamovány dopravci a označeny na Dodacím listu ještě před jeho 
podpisem.
Příslušná obchodní kancelář nebo výrobce budou muset být co nejdříve informováni o velikosti škody.
Zákazník musí vyplnit písemnou a fotografickou zprávu týkající se každé případné významné škody.
Likvidace obalových materiálů je v péči příjemce a musí být provedeno v souladu s platnými předpisy v zemi, ve které 
je prováděna.

3.2 Doprava
Odeslání jednotky z továrny je prováděno odpovídajícími prostředky, se správným upevněním, aby se předešlo 
jakékoli možnosti pohybu během dopravy na silnici, který by mohl poškodit jednotku nebo vyvolat nehody.
V případě, kdy je předpokládána překládka na jiné prostředky pro pokračování přepravy, je nutné přijmout veškerá 
opatření, aby byly zaručeny správné bezpečné podmínky ohledně jak použitých prostředků, tak ukotvení , aby se 
předešlo poškození.
Pokud se předpokládá doprava jednotky na hrbolatých silnicích, je nutné předem informovat výrobce, aby zajistil 
vhodná opatření s cílem zabránit poškození jednotky.
Pokud se předpokládá doprava v kontejneru, ujistěte se o správném ukotvení.
Pro silniční, námořní nebo leteckou dopravu odkazujeme na kódy ADR, IMDG a IATA atd. platné v okamžiku zahájení 
dopravy.
Výrobce před tím, než je doprava zorganizována, oznámí množství a typologii chladicího média obsaženého uvnitř 
stroje.

Doprava jednotek s lehce hořlavými chladicími médii (A2L) musí být provedena v souladu s předpisy 
a evropskými nařízeními a místními předpisy, lze-li je aplikovat.



Přeloženo z původních pokynů

Packaged Rooftop

27

Vyhrazujeme si právo upravit projekt bez předchozího upozornění

UATYA
4P645202-2

3.3 Přemisťování
Před každou operací přemisťování jednotky, zkontrolujte, že je zvedací schopnost použitých zařízení kompatibilní s 
hmotností jednotky.
Přemisťování musí být provedeno kvalifikovaným personálem, vhodně vybaveným.

Ve všech operacích zvedání se ujistěte, že jste pevně ukotvili jednotku, aby se zabránilo jejímu 
překlopení nebo náhodnému pádu.

Zvedání musí být provedeno kvalifikovaným a povolaným personálem, za přijetí odpovídajících 
opatření. Pokud je provedeno nesprávným způsobem, má za následek závažná nebezpečí pro 
majetek a osoby.

Přemisťování musí být provedeno pomalu a bez náhlých pohybů a nárazů.

V žádném případě nestůjte anebo neprocházejte pod a v blízkosti jednotky, když je zvednutá ze 
země. Používejte pouze navržený systém zvedání určený pro jednotku.

Během vykládání a umístění jednotky je třeba věnovat maximální péči tomu, abyste se vyvarovali náhlých a násilných 
pohybů, vyvarujte se použití jako bodů síly součástí jednotek.
Zkontrolujte, zda stroj a vidlice zvedání mají vhodné rozměry a nosnost, a pečivě dodržujte návod k použití. Používejte 
pouze zařízení v optimálním účinném stavu.
Zkontrolujte, zda zvedací prostředky mají vhodné rozměry a nosnost, a pečivě dodržujte návod k použití. Používejte 
pouze zařízení v optimálním účinném stavu.
Jakákoli operace na jednotce, včetně vybalení nebo zapojení, musí být provedena na jednotce položené na zemi.
V každém případě odkazujeme na instrukce zvedání ve výbavě jednotky.
Pod jednotkou je upevněna paleta, která umožňuje vykládání a přemístění také pomocí odpovídajícího 
vysokozdvižného vozíku.
Případná instalace antivibračních zařízení pod základnou jednotky musí být provedena s jednotkou zvednutou více 
než 200 mm nad zemí, a aniž by byl kdokoli pod jednotkou.
Před vytažením palety odstraňte šrouby, která ji upevňují k jednotce.
Šrouby jsou viditelné otvory základny, pro vyšroubování použijte klíč č. 10.
Po odstranění palety se jednotka zvedá pouze a výhradně pomocí závěsů a žlutých zvedacích třmenů umístěných 
na základně.
Používejte vhodné háky pro připojení závěsů ke třmenům zvedání.

Obr. 2 Zvláštní zaháknutí závěsu ke třmenu zvedání
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Pro zvedání používejte všechny třmeny nacházející se na jednotce.

Obr. 3 Zvedání pomocí závěsů

Aby se zabránilo, že se závěsy dostanou do kontaktu s jednotkou, musí být umístěny vhodné kryty na 
horních rozích.

Je povinné používat měřítko nastavené podle šířky jednotky, aby byla zaručena stabilita při zvedání.

3.4 Skladování

Jednotka obsahuje chladicí plyn klasifikovaný A2L lehce hořlavý.

Skladování jednotek musí být v souladu s místními předpisy.
Jednotka musí být umístěna na rovný povrch odolávající její hmotnosti, aby se zabránilo deformacím struktury s 
následnými možnými prasklinami.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotky určené pro externí instalaci, běžným povětrnostním podmínkám odolávají 
bez problémů.

V případě vysokých teplot je třeba zabalené jednotky chránit před slunečním zářením.

V blízkosti strojů nepoužívejte plameny a/nebo zdroje tepla.



Přeloženo z původních pokynů

Packaged Rooftop

29

Vyhrazujeme si právo upravit projekt bez předchozího upozornění

UATYA
4P645202-2

4 POPIS VÝROBKU

4.1 Určené používání
Tyto jednotky jsou určené k chlazení/ohřevu vzduchu, obecně jsou používány v aplikacích v rámci klimatizace.
Jedná se o samostatné vysoce účinné klimatizace, pro použití jak v letním, tak v zimním období, které umožňují 
dosažení úplné termohygrometrické úpravy vzduchu a rekuperaci rozptýleného tepla pro obnovu. Mohou být použity 
jak v komerčních, tak průmyslových aplikacích, které kromě toho, že vykazují proměnlivost zatížení, mohou být 
charakterizovány vysokou latentní zátěží a nutností zaručit optimální podmínky pro přítomné.
Jejich použití je doporučováno v mezích fungování uvedených v technickém listu.

4.2 Nepředpokládané použití
Je zakázáno používat jednotku:

 - ve výbušné atmosféře;
 - v hořlavé atmosféře;
 - v extrémně prašném prostředí;
 - v prostředí, které není kompatibilní s jejich deklarovaným stupněm ochrany IP;
 - nevyškoleným personálem;
 - v rozporu s platnými předpisy;
 - s nesprávnou instalací;
 - s poruchami napájení;
 - s celkovým nebo částečným nedodržováním pokynů;
 - s nedostatkem údržby anebo používáním neoriginálních náhradních dílů;
 - s neúčinnými bezpečnostními orgány;
 - se změnami nebo jinými zásahy nepovolenými výrobcem;
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4.3 Bezpečnostní a kontrolní zařízení
Jednotka je řízena zcela elektronickou kontrolou a mikroprocesorem, který pomocí různých instalovaných snímačů 
teploty a tlaku udržuje fungování v bezpečných mezích.
Všechny příslušné parametry kontroly jednotky jsou uvedeny v „Návodu ke kontroly“, který je nedílnou součástí 
dokumentace jednotky.
Všechny příslušné parametry kontroly jednotky jsou uvedeny v „Operativním návodu“, který je nedílnou součástí 
dokumentace jednotky.
Ve stejném návodu jsou obšírně popsány logiky, se kterými jsou prováděny kontroly jednotky během různých fází 
fungování.
Kontrolní a bezpečnostní zařízení jsou uvedena v technickém listu.

4.4 Principy fungování
Základní fungování těchto jednotek využívá inverzní cyklus stlačování páry pro změnu termohygrometrických 
podmínek vzduchu ve vnitřním prostředí. Nejjednodušší konfigurace pracuje zcela s recirkulací vzduchu.
Chladicí cyklus umožňuje převést teplo z kapaliny o nižší teplotě na kapalinu o vyšší teplotě. Jednotky Roof top jsou 
vybaveny jedním nebo více chladicích okruhů. V režimu chlazení je vzduch chlazen - a případně odvlhčen - pomocí 
žebrované baterie (výparníku), odváděné teplo je likvidováno vně přes žebrovanou baterii (kondenzátor).
Navíc k tomu verze s tepelným čerpadlem umožňují vzájemně obrátit jejich úlohy mezi výparníkem a kondenzátorem, 
a poskytují takto funkci topení.
Kromě filtrace vzduchu jsou možné i další funkce v závislosti na zvolené konfiguraci a příslušenství: částečná obnova 
vzduchu, zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu, termodynamická rekuperace, zvlhčování, dodatečné 
vytápění pomocí teplovzdušného generátoru, teplovodní spirály nebo elektrických ohřívačů, volné chlazení/volné 
vytápění.

4.5 Konstrukce
Konstrukce je vytvořena - podle velikostí - z pozinkovaného plechu práškově lakovaného epoxidovou pryskyřicí při 
180 °C, který poskytuje vysokou odolnost vůči atmosférickým vlivům nebo z extrudovaných profilů z hliníkové slitiny 
spojených nylonovými spoji vyztuženými skelným vláknem.
Základna a kryt jsou vytvořeny z pozinkovaného plechu o velké tloušťce, práškově lakované epoxidovou pryskyřicí.
Panely jsou vytvořené ze sendvičových panelů o tloušťce 25 mm tvořených pouzdrem z pozinkovaného plechu o 
tloušťce 0,5 mm předem lakovaného externě a uvnitř s pěnou s expanzním polyuretanem, aby se zajistila tepelně 
akustická izolace jednotek. Jako alternativa jsou panely izolovány s izolační matrací s uzavřenými buňkami nebo 
se skelnou vatou, pro oddíl „generátoru tepla“. Povrch panelů v kontaktu se zpracovávaným vzduchem je tvořen z 
pozinkovaného plechu, aby se usnadnily operace čištění a hygieny.
Nesnímatelné panely jsou upevněny ke konstrukci pomocí šroubů v nylonových pouzdrech vybavených uzávěrem.
Snímatelné panely jsou upevněny ke konstrukci pomocí vaček nebo nylonových vložek a jsou vybavené rukojetí pro 
usnadnění jejich sejmutí.

4.6 Technické charakteristiky
Klimatizační zařízení s přímou expanzí s hermetickými kompresory, odpařovací baterií s radiálními nebo dostředivými 
ventilátory a kondenzační baterií s osovými ventilátory.
Jednotka je rozdělena do dvou spojených úseků odlišených z funkčního pohledu. Jeden je určen k přenosu 
absorbované zpracované energie z vnitřního prostředí. Druhý je určen ke zpracování vzduchu a umožňuje klimatizaci 
ohraničeného prostředí.
V konfiguracích, kde se předpokládá výměna vzduchu, může být řízena rekuperace tepla, free cooling/ free heating.
Pro topení může být přítomný plynový generátor tepla, nebo teplovodní spirála nebo skupina elektrických odporů.
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4.7 Vzduchotechnický okruh

4.7.1 Ventilátory vnitřního vzduchu
Podle konfigurací mohou být v jednotkách pouze přívodní ventilátory nebo také záběru.
Ventilátory jsou radiální s obrácenými klapkami, s motorem s externím rotorem přímo spojeným s oběžným kolem.
Radiální ventilátory jsou nazvány „EC“, s motorem s elektronickým přepínáním „brushless“. Ventilátor je zásobován 
střídavým síťovým napětím, regulace rychlosti je dosaženo pomocí signálu řízení 0-10V DC pocházejícího z 
mikroprocesoru namontovaného na jednotce. Tak je možné nastavit průtok vzduchu pomocí parametru na displeji.
Motory jsou vybavena hlášením alarmu, které zahrnuje tepelnou ochranu, nadproud, podpětí, nedostatek jedné nebo 
více fází, blokovaného rotoru.

Ventilátory EC nejsou vybaveny dálkovým ovladačem a jsou konstantně pod napětím, jakmile hlavní 
úsekový vypínač jednotky je uzavřený.

4.7.2 Snímač průtoku pro ventilátory
Jednotky s ventilátory „EC“ jsou vybaveny diferenciálním snímačem tlaku, který zjišťuje rozdíl tlaku mezi vnitřním 
a vnějším prostředím (za) odsávacím ústím. Průtok vzduchu je úměrný, pro každou dvojici ventilátor/hubice, druhé 
mocnině rozdílu tlaku podle rovnice:

Kde:
 - Q = Celkový průtok vzduchu [m3/h]
 - n = počet ventilátorů nacházejících se na jednotce
 - k = konstanta závislá na hubici ventilátoru
 - ΔP = Rozdíl tlaku měřený na hubici [Pa]

Hodnota diferenciálního tlaku a průtok vzduchu mohou být zobrazeny přímo na displeji mikroprocesoru, který provádí 
automatické nastavení průtoku vzduchu.
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4.8 Ovládací panel
Jednotka je zcela řízena elektronickým systémem s procesorem, majícím rozhraní na dotykovém panelu.
Pomocí displeje je možný přístup ke všem funkcím jednotky, například zobrazení funkčních parametrů, nastavení 
parametrů, řízení a analýza případných problémů.

Obr. 4 Hlavní maska

Základní operace jako spuštění a zastavení jednotky, změna stanovené hodnoty a ověření stavu fungování mohou 
být snadno provedeny.
Pro jiné operace odkazujeme na kontrolní návod, který je nedílnou součástí dokumentace jednotky.
Následující instrukce se vztahují k hlavní masce, ke které se přistupuje z jakékoli jiné masky pomocí ikony „Nabídka“, 
je-li přítomná, nebo pomocí ikony se symbolem „zelené šipky vlevo“.

  „Nabídka“ z hlavní masky stisknutím této ikony přejdete na masku „Nabídky“. Z jakékoli jiné masky stisknutím 
tohoto tlačítka se vrátíte zpět o jednu úroveň;

  dotyk této ikony umožňuje návrat na „loop“ předcházející nabídky s udržením přístupu s aktivovanými 
přístupovými údaji.

4.8.1 Zapnutí a vypnutí jednotky z displeje
Na hlavní masce pomocí ikony „On/Off“ přejděte na masku pro spuštění a zastavení jednotky.
Na horní části masky je uveden stav jednotky, ve středu se nachází ikona „On/Off“.
Dotyk ikony mění stav jednotky z „v chodu“ na „vypnutá“ a naopak.

4.8.2 Zapnutí a vypnutí jednotky vnějším povolením
Aby bylo možné zapnout a vypnout jednotku z vnějšího povolení, ujistěte se, že funkce je aktivní.
Pro zapnutí jednotky je nutné uzavřít vnější souhlas. Po vypnutí ne třeba jej zapnout.
Vnější souhlas se připojuje ke svorkám „1“ a „2“ nacházejícím se na svorkovnici.

Vnější souhlas musí být čistý kontakt.
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4.8.3 Změna nastavené hodnoty
Na hlavní masce se pomocí ikony „Nabídka“ dostanete do hlavní nabídky.
V podnabídce „Stanovená hodnota“ zvolte funkci, jejíž nastavenou hodnotu chcete měnit.
Případně projděte parametry až se objeví parametr nastavené hodnoty.
Zvolte parametr nastavené hodnoty pro aktivaci klávesnice změny.
Nastavte novou hodnotu a potvrďte pomocí symbolu zeleného zaškrtnutí.

4.8.4 Nastavení časového pásma
Nastavení časového pásma vyžaduje přístup s heslem.
Na hlavní masce se pomocí ikony „Nabídka“ dostanete do hlavní nabídky a zvolte nabídku „Parametry“.
V podnabídce „Parametry“ zvolte funkci „ES- Energy saving“, abyste se dostali do parametrů časových pásem.
Zvolte parametr, který chcete změnit, pro aktivaci klávesnice změny.
Nastavte novou hodnotu a potvrďte pomocí symbolu zeleného zaškrtnutí.

4.8.5 Změna jazyka
Na hlavní masce se pomocí ikony „Nabídka“ dostanete do hlavní nabídky a zvolte nabídku „Jazyky“, abyste se 
dostali na obrazovky, kde jsou uvedené disponibilní jazyky.
Pokud požadovaný jazyk není přítomný na obrazovce, může být vyhledán pomocí šipek.
Zvolení se aktivuje požadovaný jazyk

4.8.6 Změna času a data
V „Konfiguracích“ zvolte „Datum a čas“ pro přístup k obrazovce pro změnu nastavení
Zvolením ikony zápisu vpravo dole se dostanete na obrazovky změny.
Zvolením jednotlivých hodnot se aktivuje virtuální klávesnice, pomocí které lze nastavit nové hodnoty. Po nastavení 
musí být hodnota potvrzena pomocí symbolu odškrtnutí.
Po změně hodnot musí být nastavení uložené pomocí ikony uložení vpravo dole.
Pomocí šipky vlevo je možný návrat na předcházející masku bez uložení provedených změn.

4.9 Elektrické Schéma
Elektrické schéma je podstatnou součástí dokumentace a je přítomné uvnitř každé jednotky.
Je nutné se odkazovat na tento dokument, co se týká jakéhokoli upřesnění nebo pochybnosti jak ohledně pomocných 
a výkonových elektrických zapojení, tak elektrických údajů.
Především odkazujeme na elektrické schéma, co se týká možnosti spravovat vzdáleně funkční části, kterých se týká.
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5 INSTALACE
Při instalaci nebo když se má zasáhnout na jednotce, je nutné pečlivě dodržet instrukce uvedené v tomto návodu, 
dodržujte instrukce uvedené na jednotce a nicméně aplikujte všechna příslušná opatření.

Tlaky v chladicím okruhu a přítomné elektrické součástky mohou vytvářet rizikové situace během 
zásahů instalace a údržby.

5.1 Rozměry a hmotnost
S cílem umístit jednotku správně, co se týká rozměrů a hmotnosti odkazujeme na schéma rozměrů dodávané s 
potvrzením objednávky.

5.2 Místo instalace
Je vhodné věnovat pozornost následujícím bodům pro určení nejlepšího místa, kam instalovat jednotku a příslušná 
zapojení:

 - rozměry a původ plynových vedení;
 - rozměry a původ hydraulických potrubí;
 - umístění elektrického napájení;
 - přístupnost pro operace údržby nebo oprav;
 - obsah opěrné desky;
 - ventilace kondenzátoru chlazeného vzduchem;
 - orientace a vystavení slunečnímu záření. Pokud je to možné, kondenzační baterie by neměla být vystavena 

přímému slunečnímu záření;
 - směr dominantních větrů. Vyvarujte se umístění jednotky tak, aby dominantní větry podporovali fenomény 

recirkulace vzduchu ke kondenzační baterii;
 - typ povrchu. Vyvarujte se umístění jednotky na površích tmavé barvy (například povrchy s dehtem), aby 

nedocházelo k funkčnímu přehřátí;
 - možné odrazy, rezonance a zvukové interakce s externími prvky jednotky.

Věnujte pozornost přítomnosti komínům, výpustím, odvodům a vyčerpanému vzduchu jiných 
soustav. Vzduch může být nasáván z rolety obnovy vzduchu a prostřednictvím jednotky přívodu v 
klimatizovaných prostředích.

Všechny modely série jsou projektovány a vyrobeny pro externí instalace (terasy, zahrady), je tedy třeba se absolutně 
vyhnout zakrytí pomocí přístřešků nebo umístění v blízkosti rostlin (i kdyby pouze částečně zakrývali jednotku), aby 
se zabránilo možnosti recirkulace vzduchu.

Je povinné dodržovat volné prostory specifikované ve schématu rozměrů jednotky.

Pokud je jednotka instalována v částečně větrných oblastech, je nutné zajistit bariéry větrolamů, aby 
se zabránilo chybnému fungování jednotky.

Jednotky s tepelným čerpadlem během rozmrazování umožňují odvod vody, která při záporných 
teplotách mrzne. I když je jednotka perfektně vodorovná, předpokládá opěrnou plochu pro sklony 
pro odvod vody z rozmrazování do výpustí, jímek nebo nicméně do míst, kde neexistuje nebezpečí 
nehody.

Jednotka obsahuje chladicí plyn klasifikovaný A2L lehce hořlavý.
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jednotka musí nainstalována v takové oblasti, kde případný únik chladicího média nemůže vnikat do 
budov nebo poškodit zdraví osob nebo majetek.
Stejným způsobem v případě úniku chladicí médium se nesmí dostat do vzduchových otvorů obnovy, 
dveří nebo podobných otvorů, nesmí se hromadit pod pochozí plochou, uvnitř prostor padacích dveří.
Vypouštění bezpečnostních ventilů musí být odváděno pomocí potrubí splňujícího národní anebo 
evropské směrnice tak, aby výpust nebyla v blízkosti padacích dveří, příklopů a jakékoli otvoru, který 
by mohl obsahovat chladicí médium; neodvádějte výpust v blízkosti přívodu vzduchu, dveří nebo 
podobných otvorů.
Neodvádějte výpust v blízkosti zdrojů jisker, jak jsou definovány normou EN378-2.
Technik instalace je odpovědný za provedení hodnocení nebezpečí místa instalace tak, jak to 
vyžaduje norma EN378-3.
Pokud jsou více restriktivní, vždy uplatněte platné místní předpisy.

5.3 Montáž
Jednotky jsou odesílány z továrny již otestované a pro instalaci vyžadují pouze elektrická, vzduchotechnická a 
hydraulická zapojení.
Jediná součástka, která je odesílána nesmontovaná je dešťový kryt pro jednotky, které předpokládají výměnu 
vzduchu, a tedy jsou vybaveny roletou pro externí vzduch.

5.3.1 Vnější umístění
Je nutné vytvořit pevnou oporu, na kterou umístit jednotku.
Tato opora musí být perfektně hladká a vodorovná, její rozměry budou muset odpovídat těmto jednotkám.
Vložka bude muset být:

 - vyrobena z vhodného základu o výšce vzhledem k okolnímu terénu ve výši asi 15-20 cm;
 - ploché, vodorovné a přiměřeně velké, aby unesly hmotnost jednotky;
 - delší a širší než jednotka alespoň o 30 cm.

Jednotky předávají terénu nízkou úroveň vibrací, ale i přesto se doporučuje vložit mezi rám základny a opěrnou 
plochu pevný pás z gumy.
Pokud by byla vyžadována lepší izolace, je vhodné použití antivibračních podložek, které jsou k dispozici jako 
příslušenství.
V případě instalace na střechách nebo mezi patrech budou jednotka a potrubí muset být izolovány od stěn a stropů. 
Jednotky by neměly být nicméně umístěny v blízkosti soukromých kanceláří, ložnic nebo oblastí, kde jsou vyžadovány 
nízké emise hluku.
Dále je vhodné neprovádět instalaci v úzkých místech nebo uzavřeném prostředí, a by se zabránilo fenoménům 
dozvuku, odrazu, rezonance a zvukových interakcí s externími prvky mimo jednotku.
Jednotky osazené standardními bateriemi (měď - hliník) nesmí být instalovány v prostředích s agresivními chemickými 
atmosférami s cílem zabránit korozivním fenoménům.
Zvláštní pozornost musí být věnována atmosférám obsahujícím chlorid sodný, které zvyšují korozi způsobenou 
galvanickými proudy, proto je absolutně zakázána instalace jednotky s bateriemi, které nejsou ošetřené pro mořská 
prostředí.
Pro instalaci v mořském prostředí, v blízkosti chovů zvířat nebo ve velmi silně znečištěných průmyslových oblastech 
je nutné vyžadovat baterie s povrchovou úpravou proti korozi.
V každém případě odkazujeme na naši obchodní kancelář pro definování odpovídajícího řešení.
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5.3.2 Snížení hluku
Jednotky jsou navržené a vyrobené se zvláštním zřetelem na velikost hlukových emisí během fungování.
Kromě standardních verzí existují verze vybavené prostorem kompresorů pokrytým zvukově absorpčním materiálem 
pro nižší emise hluku.
Správná instalace, jak co se týká místa, tak součástek, jak je uvedeno v příslušné kapitole, snižuje rezonance, 
odrazy a vibrace, které mohou být obzvláště obtěžující.
Pokud bylo nutné nad instrukce výše uvedené zasáhnout kvůli dalšímu snížení, je použití zvukových baterií dobrým 
řešením.
Je zásadní, aby každý zásah zaměřený na akustickou izolaci jednotky neměl vliv na její správnou instalaci a na její 
správné fungování.
Z tohoto důvodu je nutné neomezovat služební prostory a vyvarovat se instalování krytů, které by vytvořily recirkulaci 
mezi přívodem a odsáváním vzduchu.

5.3.3 Minimální vzdálenosti
Dodržované obslužné prostory jsou uvedeny na rozměrových výkresech přiložených k dokumentaci jednotky.
Je zásadně důležité zajistit odpovídající objem vzduch, jak na odsávání, tak na přívodu kondenzační baterie.
Je velmi důležité vyvarovat se fenoménů recirkulace mezi odsáváním a přívodem, jinak mohou poklesnout výkony 
jednotky nebo dokonce být přerušeno běžné fungování.
Přítomnost zdí velké výšky blízko jednotky ohrožuje její správné fungování.
V případě spojených jednotek musí být minimální vzdálenost 3 metry.
Doporučuje se nechat dostatečný prostor, aby bylo umožněna případná extrakce objemnějších součástek jako jsou 
výměníky tepla nebo kompresory.



Přeloženo z původních pokynů

Packaged Rooftop

37

Vyhrazujeme si právo upravit projekt bez předchozího upozornění

UATYA
4P645202-2

5.4 Hydraulická zapojení

Pokud jsou předpokládány orgány jednotky, které předpokládají hydraulické zapojení prováděné 
technikem instalace, je povinná montáž kovového filtru se sítí s oky nepřekračujícími velikosti 1 mm 
na vstupních potrubích. V případě jeho nepřítomnosti záruka okamžitě upadá.

5.4.1 Zapojení teplovodní spirály

Vlastnosti vody viz odstavec „Složení vody“.

Použití bahnitých vod nebo vod s vysokým obsahem vodního kamene může způsobit rychlé snížení 
výkonnosti baterie.

Zapojte baterii v souladu s instrukcemi týkajícími se vstupu a výstupu uvedenými na jednotce.

Průměry a typ požadovaného zapojení jsou uvedeny na rozměrových schématech.
Doporučuje se zásobovat baterii směsí vody a glykolu v procentní výši, která závisí na minimálních zimních teplotách, 
aby se zabránilo zamrznutí vody uvnitř hydraulického okruhu během fáze nepoužívání.

Pokud se nepoužívá směs vody a glykolu je nutné vyprázdnit hydraulickou soustavu v případě 
dlouhého období nepoužívání.

Pro usnadnění operaci vyprázdnění okruhu je přítomný vypouštěcí ventil nacházející se na spodní části kolektoru 
zásobování baterie teplou vodou. Na stejném kolektoru, ale na horní části, je umístěn také vypouštěcí ventil pro 
odstranění případných vzduchových bublin v okruhu.
Hmotnostní procento glykolu je stanoveno v závislosti na minimální stanovené teplotě prostředí.

Minimální teplota prostředí (°C) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Bod tuhnutí (°C) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
Nemrznoucí směs % hmotnosti
Etylenglykol 6 22 30 36 41 46 50 53 56
Propylenglykol 15 25 33 39 44 48 51 54 57

Mezní hodnoty maximální teploty a tlaku
V závislosti na požadované teplovodní spirále a velikosti jsou v následující tabulce uvedeny podmínky pro maximální 
teplotu a tlak vody.

Baterie Tmax=95°C Pmax=10bar Tmax=100°C Pmax=10bar
Předehřev baterie pro velikosti ≤ 50 pro velikosti > 50
Standardní baterie teplé vody pro velikosti ≤ 120 pro velikosti > 120
Zvětšená baterie teplé vody pro velikosti ≤ 50 pro velikosti > 50
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5.4.2 Vypouštění kondenzátu z vnitřní vzduchové baterie
Sběrná nádoba kondenzátu je vybavena závitovým potrubím R 1“ samec pro zapojení.

Obr. 5 Zapojení ke sběrné nádobě kondenzátu

Ve vypouštěcím potrubí bude muset být vždy předpokládán odpovídající sifon, aby se zabránilo, že přes něj může 
docházet k nasávání vnějšího vzduchu.
Je dobrým pravidlem provést sifon ihned po zapojení k nádobě.

  H  80 mm

H
H

/2

Obr. 6 Sifón pro vypouštění kondenzátu

Vypouštěcí potrubí kondenzátu nesmí být nikdy zapojeno k výpustím odpadního louhu nebo odpadních vod, ale 
pouze k dešťové síti, aby se zabránilo případnému nasání páchnoucích plynů.

5.4.3 Vypouštění kondenzátu z vnější vzduchové baterie
Sběrná nádoba kondenzátu je vybavena závitovým potrubím R 1“ samec pro zapojení.

Obr. 7 Zapojení ke sběrné nádobě kondenzátu

Vypouštění kondenzátu vnější vzduchové baterie může být ponecháno volné.

Pokud jsou výpusti kondenzátu odváděny, je nutné zabránit tomu, aby spojovací potrubí mohla 
zamrznout.

5.4.4 Zapojení zvlhčovače
Viz instalace zvlhčovače v kapitole „Volitelné příslušenství a doplňky“.
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5.5 Elektrická zapojení
Veškeré operace elektrického charakteru musí být provedeny personálem splňujícím nutné zákonné požadavky, 
vyškoleným a informovaným o rizicích spojených s těmito operacemi.
Dimenzování a charakteristiky elektrického vedení a příslušných součástek musí být určeny personálem povolaným 
k projektování elektrických rozvodů, s dodržením mezinárodních a národních předpisů v místě instalace jednotek 
splňujících platné předpisy v okamžiku instalace.
Pro nutnost instalace externích součástek jednotky odkazujeme povinně na elektrické schéma dodávané s jednotkou.
Elektrické schéma spolu s návody musí být uchováváno pečlivě a musí být k dispozici pro budoucí zásahy na 
jednotce.
Všeobecné:

 - elektrická zapojení musí být realizována v souladu s informacemi uvedenými v elektrickém schématu přiloženém 
k jednotce a v souladu s platnými předpisy v místě instalace;

 - zapojení k uzemnění je ze zákona povinné;
 - technik instalace musí zajistit zapojení kabelu uzemnění s příslušnou svorkou PE na zemnicí tyči umístěné v 

rozvodné desce;
 - technik instalace musí zajistit zapojení kabelu uzemnění s příslušnou svorkou PE na zemnicí tyči umístěné v 

rozvodné desce podle specifikace v odstavci 8.2.6 předpisu EN 60204-1.
 - Standardní přívodní napětí (viz specifické elektrické schéma) nesmí být změněno o více než ±10 % a nerovnováha 

mezi fázemi musí být vždy nižší než 2 %. Pokud by to nebylo splněno, kontaktujte naše technické oddělení pro 
volbu vhodných krytů;

 - standardní přívodní napětí (viz specifické elektrické schéma) nesmí být změněno o více než ±10 % a nerovnováha 
mezi fázemi musí být vždy nižší než 2 %;

 - napájení kontrolního obvodu se odvíjí od silové křivky pomocí transformátoru nacházejícího se v rozvodné desce. 
Kontrolní okruh je chráněn příslušnými pojistkami;

 - zkontrolujte, že přívodní vedení je zapojené se správným sledem fází ve směru hodinových ručiček.

Toto zařízení odpovídá předpisu IEC 61000-3-12 týkajícího se limitů harmonických složek proudů za 
podmínky, že výkon zkratu „Ssc“ v místě zapojení mezi napájením zařízení a veřejným systémem je 
vyšší nebo rovný tomu, co je vedeno v elektrickém schématu dodávaném spolu s jednotkou.
Je odpovědností technika instalace nebo uživatele zařízení zajistit, pokud je třeba konzultaci s 
pracovníkem rozvodné sítě, že je zařízení připojeno pouze k napájení s výkonem zkratu „Ssc“ vyšším 
nebo rovným tomu, co je uveden v elektrickém schématu dodávaném spolu s jednotkou.

Pro zapojení přívodního elektrického napájení jednotky se na spodní části kazety rozvodné desky nachází slepá 
kovová příruba.

Obr. 8 Příruba elektrického přívodního vedení (pohled zespodu elektrického rozvaděče)

Pro průchod přívodních kabelů elektrického napájení odstraňte přírubu a proveďte otvor pro instalaci příslušných 
kabelových svorek.
Pro průchod přívodních kabelů elektrického napájení odstraňte přírubu a proveďte otvor pro instalaci certifikovaných 
kabelových svorek „Atex“.
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Pro upevnění přívodního kabelu použijte upevňovací systémy kabelů výkonu, které odolávají 
trakčnímu a torznímu zatížení.
Hmotnost kabelů nesmí zatěžovat sytém elektrického zapojení.

Řez kabelu a kryty vedení musí splňovat podmínky uvedené v elektrickém schématu.

Zapojení k rozvodné desce musí být provedena s dodržením deklarovaného stupně ochrany IP.

V rozvodné desce se nachází sekvenční relé minimálního/maximálního napětí fází vybavené třemi kontrolkami.
Zapnutá zelená kontrolka signalizuje přítomnost třífázového vedení a uzavřený kontakt souhlasu.
Žlutá krátce a pomalu přerušovaně svítící kontrolka signalizuje nepřítomnost fáze (otevřený kontakt souhlasu).
Žlutá krátce a rychle přerušovaně svítící kontrolka signalizuje chybnou posloupnost fáze (otevřený kontakt souhlasu).
Červená krátce a rychle přerušovaně svítící kontrolka se zapnutou zelenou kontrolkou signalizuje, že napětí je mimo 
kontrolované meze napětí (uzavřený kontakt souhlasu).
Červená dlouze přerušovaně svítící kontrolka signalizuje alarm pro podpětí vzhledem ke kontrolované hodnotě 
(otevřený kontakt souhlasu).
Červená dlouze svítící kontrolka signalizuje alarm pro přepětí vzhledem ke kontrolované hodnotě (otevřený kontakt 
souhlasu)

Obr. 9 Relé posloupnosti fáze

Kontakt sekvenčního relé fází přeruší napájení 230 V, proto kontrolní zařízení bude nicméně 
napájeno, ale ventilátory a kompresory se nespustí.

Před provedením jakékoli operace na elektrických částech se ujistěte, že nejsou pod napětím.

Pokud se používá diferenciální vypínač na ochranu přívodního vedení, v jednotkách s měničem 
použijte vypínače typu „B“ nebo „B+“ s minimální mezí zásahu 300 mA a zpožděným nástupem.

Elektrická zapojení k čistým kontaktům, které jsou napájeny z externích zdrojů, musí být vhodně 
chráněny proti nadproudům a poruchám směre k zemi.
Obvod čistých kontaktů uvnitř rozvodné desky je vytvořen kabelem oranžové barvy.
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5.6 Vzduchotechnická zapojení
Dimenzování kanalizací musí být provedeno odpovídajícím způsobem tak, aby nevytvářelo ztráty náplně koncentrované 
anebo distribuované nepředpokládané a které mohou způsobit snížení zpracovávaného průtoku vzduchu vzhledem 
k projektu. Ztráty zatížení kanalizací nesmí překročit užitečný náporový tlak poskytovaný ventilátory (pro zvláštní 
aplikace konzultujte naši Technickou kancelář).

Kanály zapojené k jednotce nesmí obsahovat zdroje zážehu tak, jak jsou definovány předpisem IEC 
603335-2-40:2018.

5.6.1 Kanály odvodu a přívodu
Připojení přívodního a odvodního potrubí lze provést v různých směrech.
U některých jednotek lze směr kanálu zvolit při instalaci, u jiných je třeba jej specifikovat při objednávce.
Viz náš dokument „Rapid News“ a/nebo výběrový software pro správnou identifikaci požadovaných směrů.
Pro zapojení je třeba odstranit uzavírací panely, se kterými byla jednotka zaslána.

Obr. 10 Zapojení kanálů obnovy

Obr. 11 Zapojení kanálů přívodu

Obr. 12 Boční zapojení
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Pokud je přívod směrem dolů, musí být sejmut panel na základně jednotky

Obr. 13 Zapojení směrem dolů

U verze FC2 je klapka na pravé straně vzhledem ke spodní části stroje z výroby nastavena jako zpětná klapka.
V případě potřeby lze klapky zpětného a venkovního vzduchu jednoduchými úpravami přepojit přímo v terénu:

B

C

D

C

Obr. 14 Sekce tlumiče FC2 od velikosti 25 do velikosti 50

A

BD

Obr. 15 Sekce tlumiče FC2 od velikosti 60 do velikosti 190

Odkazy na obrázku odkazují na:
 - A = zadní panel;
 - B = klapka výfukového vzduchu ve výrobní poloze;
 - C = koncové desky;
 - D = vnější vzduchová klapka v tovární poloze.
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1 - Obraťte zapojení signálů klapky venkovního vzduchu a klapky zpětného vzduchu ve svorkovnici elektrického 
panelu (viz elektrické schéma v jednotce).

Obr. 16 Výměna připojení řídicího signálu

2 - Před položením potrubí vyjměte sondu přívodu vzduchu odšroubováním kabelové vývodky na straně pravé 
klapky a vložte ji do kabelové vývodky levé klapky. Pro přístup ke kabelu je nutné odstranit koncové desky u velikostí 
25 až 50 nebo pevný zadní panel u velikostí 60 až 190.

Obr. 17 Změna polohy sond zpětného vzduchu
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Pokud je jednotka dodávána s příslušenstvím servopohonů s vratnou pružinou (viz příklad modelu na obrázku 
níže), je třeba kromě přepojení signálů, které ovládají servopohony klapek ve svorkovnici, a změny polohy sondy 
venkovního vzduchu přepojit také servopohony klapek.

Obr. 18 Servořízení s vratnou pružinou

Pro přístup k servořízení je nutné sejmout koncové desky u velikostí 25 až 50 nebo zadní pevný panel u velikostí 60 
až 190.
Pro změnu polohy obou serv je nutné:
1 - odpojte serva od napájecích a signálních kabelů (viz schéma zapojení jednotky);
2 - vyšroubujte šrouby (jeden nebo dva v závislosti na modelu servopohonu), abyste uvolnili „U“ hák a stáhli pohon 
z čepu klapky;

Obr. 19 Šrouby k vyšroubování

3 - měnit polohu servopohonů: zasuňte pohon do čepu klapky a umístěte držák proti otáčení do drážky pod pohonem. 
Udržujte pohon kolmo k čepu klapky.

B1D1
B1D1

Obr. 20 Výměna servopohonů klapek

Odkazy na obrázku označují:
 - B1 = servořízení nasávaného vzduchu v tovární poloze
 - D1 = externí vzduchový servopohon s pružinovým návratem do tovární polohy.

4 - připevněte šrouby k „U“háku rukou a utáhněte je momentem 11 až 14 Nm. Dbejte na to, abyste pohon s vratnou 
pružinou instalovali stejnou stranou, jakou byl dodán z výroby;
5 - připojte serva podle schématu zapojení.
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Ve verzi „FC2“ je možné změnit směr zpětného vzduchu ze zadního připojení na boční připojení využitím záměnnosti 
bočních panelů se zadními otvory.

Obr. 21 Změna polohy panelů

5.6.2 Zapojení kanálů
Správná instalace kanálů by měla odpovídat následujícím doporučením:

 - rozměry kanalizace musí být stejné alespoň jako předpokládaná ústí přívodu a odsávání na jednotce. Preferuje 
se rozšíření vedení v blízkosti stroje realizované podle pravidel dobré techniky;

 - kanalizace musí být zapojena k jednotce pomocí vložení antivibrační spojky, aby se omezil přenos vibrací z 
jednotky na kanalizaci samotnou;

 - vždy utěsněte spoje tak, aby se zabránilo únikům vzduchu z kanálů;
 - zabraňte tomu, aby kanály probíhaly v ostrých křivkách nebo rozvětvení v bezprostřední blízkosti jednotky, 

především co se týká přívodního kanálu vzduchu tam, kde jsou instalovány dva spojené ventilátory.
 - pokud chcete významně snížit hlučnost předávanou strojem přes kanály, je nutné tyto vybavit příslušnými tlumiči. 

Pro výpočet požadované užitečné prevalence je třeba vzít v úvahu ztráty, které tyto vykazují.
 - v případě, kdy je jednotka vybavena generátorem tepla s přímou výměnou, přívodní kanál bude muset být osazen 

příslušnou protipožární roletou, jak je předepsáno platnými předpisy.
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6 VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jednotky jsou k dispozici s volitelnými doplňky/příslušenstvím.
Některé se montují ve výrobním závodě při konstrukci jednotky, jiné se musí/mohou montovat při instalaci nebo i 
později.
Tato kapitola obsahuje všechny pokyny pro různé volitelné možnosti/příslušenství.

6.1 Dešťové čepice

6.1.1 Montáž
Na otvoru pro průchod externího vzduchu je předpokládána montáž jednoho ochranného dešťového krytu.
Ochrana je zajištěna kryty. Počet prvků, které tvoří ochranný kryt závisí na velikosti průchodu vzduchu.
Kryt je dodáván v samostatné sadě, aby byl namontován technikem instalace.
Kromě krytů sada obsahuje ochrannou síť a samo řezné šrouby pro upevnění.

Obr. 22 Dešťový kryt

Ochranná síť se upevňuje k balíku mezi krytem a rámem jednotky.
Pro upevnění použijte šroubovák s imbusem 6 mm.
Pro správnou montáž:

 - Umístěte síťový filtr na hranu otvoru externího vzduchu.
 - zahajte montáž horní části otvoru;
 - za pomoci existujících otvorů nacházejících de na každém prvku ochrany, upevněte je k rámu jednotky pomocí 

samo řezných šroubů z výbavy.
 - opakujte operaci pro všechny prvky ochrany.
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6.2 Antivibrační zařízení
Pro snížení vibrací přenášených konstrukcí se doporučuje instalace jednotek na antivibrační gumové nebo pružinové 
podložky, k dispozici jako příslušenství na vyžádání v objednávce.
Rozměrové schéma s obrysem na zemi udává polohu a zatížení každého antivibračního zařízení.
Operace upevnění antivibračních podložek musí být provedena před umístěním jednotky na zem.
Pro instalaci antivibračních podložek viz přiložené instrukce příslušenství.

Během upevnění antivibračních podložek musí být jednotka zvednuta ne méně než 200 mm od země 
a pod jednotku se nesmí dostat části těla.

6.2.1 Gumové antivibrační podložky
Antivibrační podložka je tvořena horním kovovým zvonem, ve kterém se nachází šroub pro upevnění k základně 
jednotky. Antivibrační podložka je upevněna k základně pomocí dvou otvorů v přírubě. Na přírubě antivibrační 
podložky je uvedeno číslo (45, 60, 70 ShA), které identifikuje tvrdost opory z gumy.

Obr. 23 Gumové/kovové antivibrační podložky
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6.3 Vzduchové filtry

6.3.1 Filtry přiváděného vzduchu
Jednotky jsou vybaveny filtry na přívodu vzduchu.
Filtry lze vyčistit nebo vyměnit otevřením přístupových panelů jednotky.

Obr. 24 Přístupový panel filtru

Filtry se zajišťují pomocí pák „A“ připojených k pohyblivé části dráhy držáku filtrů „B“; aby bylo možné filtry vyjmout, 
je třeba uvolnit páčky.

A

B

Obr. 25 Systém upevnění filtrů

Upevňovací systém filtru může být umístěn tak, aby umožňoval umístění jednoho stupně filtrace (ploché filtry) nebo 
dalšího stupně pevných kapsových filtrů.
Filtry s vyšším stupněm filtrace lze při objednávce jednotky vyžádat jako příslušenství, v takovém případě budou 
instalovány ve výrobním závodě, nebo pokud budou vyžádány k instalaci později, musí být upraven systém uzamčení 
držáku filtru.
Pokud jsou požadovány ploché filtry „ePM10 50%“, musí být zachována poloha filtru „Coarse 75 %“.
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Chcete-li změnit systém blokování, je třeba přesunout pevnou část systému z polohy „C“ do polohy „D“.

C

D

Obr. 26 Úprava systému upevnění filtrů Obr. 27 Úprava s instalovanými filtry

Před změnou typu instalovaných filtrů je nutné zkontrolovat, zda ventilátory jednotky mohou zaručit 
požadovaný výtlak.
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6.4 Snímač zanesených filtrů
Kontrola stupně zanesení filtrů přiváděného vzduchu se provádí pomocí diferenčního tlakového spínače, který měří 
rozdíl tlaků před a za filtry.
Řídicí jednotka upozorní na potřebu vyčistit nebo vyměnit filtry pomocí alarmu na displeji. I při upozornění na 
znečištěný filtr je jednotka nadále v provozu.
Hodnota signalizačního zásahu je nastavena z výroby a lze ji dodatečně změnit otáčením knoflíku diferenčního 
tlakového spínače se stupnicí pomocí šroubováku
V tabulce jsou uvedeny hodnoty zásahu diferenčního tlakového spínače znečištěného filtru nastavené z výroby podle 
typu instalovaného filtru

Typ filtru Kalibrace tlakového spínače [Pa]
G4 (EN779:2012) - ISO Coarse 75 % (EN ISO 16890) 200
F5 (EN779:2012) - ePM10 50 % (EN ISO 16890) 250
G4 + F6 (EN779:2012) - ISO Coarse 75 % + ePM10 
70% (EN ISO 16890) 250

G4 + F7 (EN779:2012) - ISO Coarse 75% + ePM1 50% 
(EN ISO 16890) 300

G4 + F9 (EN779:2012) - ISO Coarse 75% + ePM1 85% 
(EN ISO 16890) 300

Pokud se po instalaci jednotky změní typ instalovaných filtrů, doporučuje se změnit nastavení 
diferenčního tlakového spínače znečištěného filtru podle tabulky.

U jednotek vybavených rekuperátorem s křížovým prouděním je pro snížení zanášení výměníku k dispozici stupeň 
filtrování vnějšího vzduchu. Úroveň zanesení filtrů venkovního vzduchu není monitorována čidlem znečištěného filtru 
jednotky.

Doporučujeme zkontrolovat filtry vnějšího vzduchu, když se objeví hlášení o alarmu filtrů přiváděného 
vzduchu.

Ucpání filtrů způsobuje snížení průtoku vzduchu a tím i výkonu jednotky; doporučuje se, aby byly čisté filtry obnoveny 
co nejdříve po signalizaci
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6.5 Sondy

6.5.1 Sonda teploty/vlhkosti pro potrubí
Pro zajištění přesnějšího měření tepelně-hygrometrických podmínek je nutné s některým příslušenstvím instalovat 
do zpětného potrubí kanálovou sondu teploty/vlhkosti vzduchu.
Připojení sondy je v kompetenci montážního technika.

Obr. 28 Kanálová teplotní/vlhkostní sonda
Kanálová sonda je určena k vnější instalaci pomocí upevňovací příruby.
Instalace by měla probíhat v kanálu asi jeden metr od jednotky. Kabel pro elektrické připojení sondy je umístěn ve 
vstupním prostoru jednotky.

Rozhodně se vyhněte instalaci, která je vystavena přímému slunečnímu záření nebo tepelnému 
záření.

Při instalaci a uvádění do provozu se řiďte pokyny dodanými se sondou a schématem zapojení 
jednotky.

Kanálová sonda se dodává s následujícím příslušenstvím:
 - teplotní/vlhkostní sonda (pro řízení odvlhčování);
 - modulovaný zvlhčovač s ponořenou elektrodou (standardní/větší);
 - horká plynová dohořívací spirála s ovládáním zapnutí/vypnutí;

6.5.2 Teplotní sonda přívodu z kanálu
Pro měření průtokové teploty při instalaci příslušenství „generátor horkého vzduchu“ musí být v průtokovém kanálu 
nainstalován snímač teploty vzduchu.
Připojení sondy je v kompetenci montážního technika.

Obr. 29 Kanálová teplotní sonda

Kanálová sonda je určena k vnější instalaci pomocí upevňovací příruby.
Instalace by měla probíhat v kanálu asi jeden metr od jednotky. Kabel pro elektrické připojení sondy je umístěn ve 
vstupním prostoru jednotky.

Rozhodně se vyhněte instalaci, která je vystavena přímému slunečnímu záření nebo tepelnému 
záření.

Při instalaci a uvádění do provozu se řiďte pokyny dodanými se sondou a schématem zapojení 
jednotky.
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6.5.3 Teplotní sonda pro dálkové obnovení
Na vyžádání je k dispozici vzdálená teplotní sonda, která se instaluje do místnosti a nahradí sondu instalovanou na 
sání.
Připojení sondy je v kompetenci montážního technika.

Obr. 30 Sonda teploty prostředí
Pro elektrické připojení lze použít kabel o průřezu 0,5 až 1,5 mm2, doporučuje se stíněný kabel.
Kabel sondy nesmí být veden v blízkosti napájecích kabelů nebo zátěžových kabelů 230...400 V, ani v blízkosti 
ovládacích kabelů stykačů, aby se zabránilo riziku vazby a rušení, a tím i chybám měření způsobeným 
elektromagnetickým rušením.

Při instalaci a uvádění do provozu se řiďte pokyny dodanými se sondou a schématem zapojení 
jednotky.

6.5.4 Kanálová sonda CO2
Sonda umožňuje sledovat obsah CO2 ve vzduchu.

Obr. 31 Kanálová sonda CO2

Řízením těchto parametrů je zaručena optimalizace výměny vzduchu, zvýšení komfortu prostředí a úspora energie.
Připojení je v kompetenci montážního technika.
Kanálová sonda je určena k vnější instalaci pomocí upevňovací příruby.
Instalace by měla probíhat v kanálu asi jeden metr od jednotky. Kabel pro elektrické připojení sondy je umístěn ve 
vstupním prostoru jednotky.

Rozhodně se vyhněte instalaci, která je vystavena přímému slunečnímu záření nebo tepelnému 
záření.

Při instalaci a uvádění do provozu se řiďte pokyny dodanými se sondou a schématem zapojení 
jednotky.
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6.6 Hlásič požáru a detektor kouře

6.6.1 Hlásič požáru
Hlásič požáru je tepelný detektor, který kontroluje teplotní podmínky před požárem. Při překročení nastavené prahové 
hodnoty teploty nebo při rychlém kolísání teploty se aktivuje relé, které signalizuje alarm. Hlásič je integrován a je 
aktivní součástí poplachových systémů, ve kterých má být zavedena linka detekce požáru.
Za montáž a zapojení detektoru je zodpovědný technik instalace.

Obr. 32 Hlásič požáru

Při instalaci a uvádění do provozu se řiďte pokyny dodanými s hlásičem a schématem zapojení 
jednotky.

6.6.2 Detektor kouře
Detektor kouře je optický detektor, který reaguje na přítomnost produktů hoření (viditelný kouř). Princip činnosti je 
založen na technice rozptylu světla (Tyndallův jev). Hlásič je integrován a je aktivní součástí poplachových systémů, 
ve kterých má být zavedena linka detekce požáru.
Za montáž a zapojení detektoru je zodpovědný technik instalace.

Obr. 33 Detektor kouře

Při instalaci a uvádění do provozu se řiďte pokyny dodanými s hlásičem a schématem zapojení 
jednotky.
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6.7 Snímač tlaku

6.7.1 Snímač tlaku pro regulaci konstantního tlaku
Instalací snímače tlaku je možné modulovat otáčky ventilátorů tak, aby byla zajištěna požadovaná tlaková delta 
mezi dvěma různými body v systému, například mezi sáním a výtlakem jednotky nebo mezi výtlakem a vnějším 
prostředím.

Obr. 34 Snímač rozdílu tlaků vzduchu

Pro správné měření tlaku připojte prostředí s vyšším tlakem k přípojce snímače označené symbolem „P+“ a prostředí 
s nižším tlakem k přípojce snímače označené „P-“ pomocí plastové trubky o průměru nejméně 6 mm. Viz obrázek.

P+ P-

Obr. 35 Díly snímače rozdílu tlaků vzduchu

Pevně připevněte trubky k přípojce snímače, aby nedošlo k náhodnému rozpojení v důsledku tlaku vzduchu.
Snímač tlaku má stupeň krytí IP54 a může být instalován uvnitř jednotky nebo venku.
Snímač uchovávejte mimo dosah možných zdrojů tepla vně i uvnitř jednotky, které by mohly poškodit snímač i trubice.

Jednotka musí pracovat s tlakovou deltou, která zajišťuje alespoň minimální průtok vzduchu uvedený 
v odstavci „Limity použití - Minimální klimatizovaný prostor a maximální náplň chladiva“.

Za montáž a zapojení snímače je zodpovědný technik instalace.

Při instalaci a uvádění do provozu se řiďte pokyny dodanými se snímačem a schématem zapojení 
jednotky.
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6.8 Zvlhčovač

6.8.1 Instalace
U jednotek, kde je zvlhčovač vzduchu k dispozici, je obvykle instalován z výroby.
U některých velikostí se zvlhčovač dodává samostatně, zatímco vše potřebné pro provoz (elektrické přípojky, 
rozdělovač páry a odtok) je v jednotce obsaženo již z výroby.
V obou případech je za hydraulické napájení odpovědný instalatér.

6.8.2 Montáž
Pokud není nainstalován z výroby, dodává se s předem smontovaným krytem pro montáž v terénu.
Zvlhčovač musí být připevněn k plechu pomocí otvorů určených k upevnění.

Obr. 36 Panel s předsádkami Obr. 37 Instalace zvlhčovače

Pro dokončení instalace proveďte elektrická připojení podle schématu zapojení, připojte rozdělovač páry a vypouštění.
Připojení hydraulického přívodu lze provést pomocí jedné ze dvou předsádek ve spodní části krytu.

Obr. 38 Předsádky v krytu zvlhčovače vzduchu

6.8.3 Hydraulická zapojení
Za hydraulické napájení zvlhčovače je zodpovědný technik montáže.
Ohebná hadice o průměru 6 mm a vnějším průměru 8 mm se dodává s otočnými šroubeními ¾"G.

Doporučuje se instalace uzavíracího kohoutu a mechanického filtru pro zachycení pevných nečistot.
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WF WT

Obr. 39 Přívod zvlhčovače

Zkratky na obrázku znamenají:
 - WF = mechanický filtr;
 - WT = uzavírací kohoutek.

Zvlhčovač musí být napájen vodou ze sítě s následujícími vlastnostmi:
• tlak mezi 0,1 a 0,8 MPa (1...8 bar, 14,5...116 PSI);
• teplota mezi 1 a 40 °C;
• okamžitý průtok, který není menší než jmenovitý průtok elektromagnetického ventilu/podávacího čerpadla (viz 

tabulka);
• připojení je ¾”G vnější.

Rozsah zvlhčování [kg/h] 3 5-8 10-15-18 25-35-45
Maximální okamžitý průtok [l/min] 0,6 1,2 1,2 4

Je nutné zkontrolovat, zda parametry vodivosti napájecí vody jsou v mezích uvedených v tabulce.
Pokud je vodivost vody mimo rozsah uvedený v tabulce, je třeba změnit typ válce.

Popis Látka M. J. Limity
   Min. Max.
Aktivita vodíkových iontů (pH)   7 8,5
Měrná vodivost při 20 °C (σR 20 °C)  µS/cm 350 750
Celkový obsah rozpuštěných pevných látek 
(TDS)  mg/l (1) (1)

Pevný zbytek při 180 °C (R180)  mg/l (1) (1)
Celková tvrdost (TH) CaCO3 mg/l 100(2) 400
Dočasná tvrdost CaCO3 mg/l 60(3) 300
Železo + mangan Fe + Mn mg/l 0 0,2
Chloridy Cl- ppm 0 30
Křemelina SiO2 mg/l 0 20
Zbytkový chlor Cl mg/l 0 0,2
Síran vápenatý CaSO4 mg/l 0 100
Kovové nečistoty  mg/l 0 0
Rozpouštědla, ředidla, mýdla, maziva  mg/l 0 0

(1) Hodnoty závisí na měrné vodivosti; obecně: TDS ~ 0,93 * σ20; R180 ~ 0,65 * σ20

(2) nejméně 200 % obsahu chloridů v mg/l Cl-

(3) nejméně 300 % obsahu chloridů v mg/l Cl-

Není třeba provádět úpravu vody změkčovači.
To může způsobit korozi elektrod a vést k tvorbě pěny, což může vést k problémům s nepravidelným 
provozem.
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Nedoporučují se:
 - používání studniční vody, průmyslové vody nebo vody odebrané z chladicích okruhů a obecně vody, která je 

potenciálně chemicky nebo bakteriologicky znečištěná;
 - přidávání dezinfekčních nebo antikorozních látek do vody, protože mohou být dráždivé.

Zkontrolujte správnou instalaci:
 - přítomnost uzavíracího kohoutu;
 - přítomnost mechanického filtru;
 - teplota a tlak vody v rámci povolených hodnot.

6.8.4 Elektrická zapojení
Elektrická připojení proveďte pomocí dodaných kabelů podle schématu zapojení.

6.8.5 První uvedení do provozu
Před spuštěním zkontrolujte, zda je zvlhčovač v bezvadném stavu, zda nedochází k úniku vody a zda jsou elektrické 
části suché.

Nepřipojujte napětí, pokud je zařízení poškozené nebo dokonce částečně mokré.

Zkontrolujte, zda na odtokovém potrubí páry nejsou úzká místa.
Po instalaci odvzdušňujte přívodní potrubí po dobu přibližně 30 minut vypouštěním vody přímo do odtoku, aniž byste 
ji zavedli do zvlhčovače; Tím se odstraní struska a zpracovatelské látky, které by mohly ucpat vypouštěcí ventil a 
způsobit pěnění během varu.

6.8.5.1 Spusťte zvlhčovač s prázdným válcem
Tento krok se provede automaticky při spuštění stroje.
Než se dosáhne jmenovité produkce, je nutné počkat značnou dobu (která značně závisí na vodivosti napájecí vody 
a může trvat až několik hodin).

6.8.6 Údržba
Periodické kontroly
Po velmi dlouhém používání nebo při použití vody bohaté na soli se mohou pevné usazeniny, které se přirozeně tvoří 
na elektrodách, zvětšovat, až přilnou k vnitřní stěně válce: V případě obzvláště vodivých usazenin by se výsledný 
vývoj tepla mohl přehřát plast až k roztavení a v nejhorším případě vytvořit otvor, kterým by voda mohla unikat z 
lahve do zásobníku.
Jako preventivní opatření kontrolujte v doporučených intervalech rozsah usazenin a absenci deformací nebo zčernání 
na stěně válce, jinak je nutné válec vyměnit.

V případě úniku vody vypněte spotřebič dříve, než se dotknete lahve, protože voda může být pod 
napětím.

Jedinou součástí parního zvlhčovače, která vyžaduje pravidelnou výměnu, je válec na výrobu páry.
Tato operace je nutná, pokud usazování vodního kamene uvnitř válce a/nebo částečná či úplná koroze elektrod brání 
dostatečnému průtoku proudu.
Řídicí jednotka tuto situaci signalizuje alarmem.
Četnost tohoto zásahu závisí na množství napájecí vody; Čím je voda slanější nebo nečistější, tím častěji je třeba 
láhev vyměňovat.
V každém případě má parní válec vzhledem ke stárnutí plastového materiálu a opotřebení elektrod omezenou 
životnost, proto doporučujeme jeho výměnu nejpozději po 5 letech nebo po 10 000 pracovních hodinách.
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Válec může být horký. Před dotykem ji nechte vychladnout nebo použijte ochranné rukavice.

Veškeré servisní a/nebo údržbářské práce musí provádět zkušený a kvalifikovaný personál, který si je 
vědom nezbytných bezpečnostních opatření.

Před prací na válci se ujistěte, že je zvlhčovač vzduchu odpojen od napájení.
Válec ze zvlhčovače vyjměte až po jeho úplném vyprázdnění.
Ujistěte se, že model a napájecí napětí náhradní tlakové láhve odpovídají nahrazované tlakové láhvi.
K čištění plastových součástí nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
Odvápnění lze provést 20% roztokem kyseliny octové a poté opláchnout vodou.
Po jedné hodině provozu zkontrolujte, zda nedochází k výrazným únikům vody.
Každých 15 dní, nejpozději však prvních 300 hodin provozu zkontrolujte provoz, zda nedochází k výrazným 
únikům vody a celkový stav nádoby. Zkontrolujte, zda mezi elektrodami nevznikají během provozu oblouky nebo 
jiskry.
Ujistěte se, že model a napájecí napětí náhradní tlakové láhve odpovídají nahrazované tlakové láhvi.
Čtvrtletně a nejpozději do 1000 provozních hodin zkontrolujte funkčnost, významné úniky vody a v případě 
potřeby vyměňte válec; zkontrolujte, zda nejsou na nádobě zřetelně zčernalá místa.V takovém případě zkontrolujte 
stav znečištění elektrod a v případě potřeby je vyměňte spolu s o-kroužky a těsněním krytu.
Každoročně, nejpozději do 2500 provozních hodin zkontrolujte provoz, nepřítomnost významných úniků vody, 
celkový stav zásobníku, zkontrolujte, zda nejsou na zásobníku místa, která jsou výrazně zčernalá; Vyměňte elektrody 
spolu s těsnicími o-kroužky a těsněním krytu.
 Po pěti letech a nejvýše 10 000 provozních hodinách vyměňte celý válec.
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6.9 Generátor horkého vzduchu
Instalace musí být provedena v souladu s místními předpisy.

Před spuštěním tohoto přístroje doporučujeme pečlivě si přečíst přiložený návod výrobce generátoru.

Před uvedením jednotek s horkovzdušným generátorem do provozu se ujistěte, že rozvod plynu (typ 
plynu, dostupný tlak, ...) je kompatibilní s nastavením a úpravami jednotky.

6.9.1 Instalace
V jednotkách, kde se s tím počítá, je horkovzdušný generátor obvykle instalován z výroby.
Připojení k plynové síti, odvodu kondenzátu a kouřovodu musí provést montážní firma.

6.9.1.1 Připojení
Všechna připojení jsou provedena zepředu.

A SG

E

C

B

Na obrázku jsou zobrazeny tyto přílohy:
 - A = sání vzduchu do generátoru;
 - B = přední vstupní dveře;
 - C = odvod kondenzátu;
 - E = elektrická připojení;
 - G = plynová přípojka;
 - S = výfuk kouře.

Obrázek se týká připojení modulu. V jednotkách mohou být také dva nebo tři moduly.
Sání vzduchu generátoru je opatřeno mřížkou, která zabraňuje vnikání listí.
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6.9.1.2 Plynová přípojka
Pro připojení plynového potrubí používejte pouze certifikované komponenty.
Ohebná hadice o průměru 6 mm a vnějším průměru 8 mm se dodává s otočnými šroubeními ¾"G.
Generátor je vybaven:

• dvojitým plynovým ventilem;
• plynovým filtrem.

Použití plynového filtru certifikovaného podle normy EN126 se stupněm filtrace menším nebo rovným 
50 mikronům, bez stabilizátoru tlaku a s velkou kapacitou je povinné, protože standardně montovaný 
filtr před plynovým ventilem má omezenou plochu.

Pro správnou údržbu musí být připojení k horkovzdušnému generátoru provedeno pomocí otočného 
těsnění.

Nepoužívejte závitové spoje přímo na plynové přípojce.

Obrázek ukazuje základní schéma zapojení.
1 2 3 4 5

9

87 6

10

CGB BI

Obr. 40 Přívod plynu do horkovzdušného generátoru

Jedná se o tyto složky:
1 hlavní hořák;
2 elektromagnetický ventil hlavního hořáku;
3 stabilizátor tlaku;
4 bezpečnostní plynový elektromagnetický ventil;
5 plynový filtr s malým průřezem;
6 antivibrační kloub;
7 velkoprostorový plynový filtr;
8 plynový kohoutek;
9 pilotní hořák;
10 elektromagnetický ventil pilotního hořáku.
CGB = Součásti uvnitř horkovzdušného generátoru (jednotky).
BI = Součásti instalované montážním technikem.

Je naprosto zakázáno dodávat do plynového okruhu tlak vyšší než 60 mbar.
Hrozí nebezpečí, že se ventil rozbije.
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Připojení pro plynové přípojky a maximální utahovací momenty jsou uvedeny v tabulce.

Ø plynová přípojka UNI/ISO 228/1-G ¾” 1” 1 ½”
Maximální utahovací moment 150 Nm 200 Nm 300 Nm

Při instalaci přívodního plynového potrubí je třeba dbát na to, aby bylo možné otevřít dvířka prostoru 
hořáku.

Pokud je tlak vyšší než 60 mbar, musí být ve vzdálenosti minimálně 10 metrů instalován redukční 
ventil a mezi redukčním ventilem a generátorem nesmí být umístěn žádný stabilizátor tlaku.

6.9.1.3 Přechod ze zemního plynu na jiné plyny
Spotřebič je standardně dodáván s regulací na zemní plyn (G20).
Standardně se dodává pouze sada pro přestavbu na LPG, která se skládá z:

 - kalibrované plynové membrány;
 - pilotní trysky;
 - samolepicího štítku „Spotřebič přestavěn na ...“.

V zemích, které nepovolují dvojí kategorii plynu, je transformace přísně zakázána.

Informace o přestavbě naleznete v dokumentaci generátoru.

Sady pro přestavbu na jiné plyny se nedodávají.

6.9.1.4 Připojení spalin
Svorky, zakřivené nástavce pro odvod spalin vhodné pro teplovzdušný generátor a upevňovací držáky jsou dodávány 
v samostatném balení.
Spotřební materiál je v odpovědnosti montážního technika.
Otvory pro upevnění k jednotce jsou k dispozici z výroby.
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6.9.1.5 Odvod kondenzátu
Zvláštní pozornost je třeba věnovat odvodu kondenzátu. Špatně provedené vypouštění ohrožuje správnou funkci 
spotřebiče.
V úvahu je třeba vzít tyto faktory:

 - nebezpečí kondenzace vodní páry uvnitř výměníku;
 - nebezpečí zamrznutí kondenzované vody v potrubí;
 - nebezpečí vypouštění kouře z odtoku kondenzátu.

Ohledně odvodu kondenzátu se řiďte místními předpisy.

Při běžném provozu se nesmí ve výměníku tepla hromadit kondenzovaná voda.
Elektroda umístěná v sifonu uvnitř generátoru řídí a zastavuje provoz hořáku dříve, než voda dosáhne úrovně, která 
je považována za nebezpečnou uvnitř odsavače kouře.
Jednotka musí být instalována zcela rovně, aby byl zachován charakteristický sklon svazku trubek generátoru.
Horkovzdušné generátory se dodávají s přípojkou pro odvod kondenzátu vlevo dole.
Použijte k odvodu kondenzátu:

 - hliníkové, nerezové, silikonové nebo vitonové či EPDM trubky pro horké potrubí umožňující průchod kouře;
 - pro studené potrubí, kde proudí pouze voda, PVC trubky a všechny materiály vhodné pro horké potrubí.

Nepoužívejte měděné nebo pozinkované železné trubky.

Při instalaci jednotky venku a při venkovních teplotách, které nejsou příliš nízké, lze ponechat odtok kondenzátu bez 
připojení k potrubí. Je třeba ověřit, že odtok vody u jednotky nestagnuje.
Pokud má být odtok veden potrubím, je nutné vložit otevřený typ přípojky (nátrubek), podobný tomu na obrázku níže, 
aby se zabránilo tvorbě ledu v potrubí, který brání odtoku kondenzátu s následným hromaděním vody ve výměníku.
Pokud je výfukové potrubí instalováno venku, může být nutné jej vyhřívat topným kabelem.

Obr. 41 Odvod kondenzátu s hrdlem

Kondenzát musí být odváděn na vhodné místo ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od jednotky.
Kondenzát je korozivní, a pokud není řádně odváděn, může poškodit jednotku nebo jiné části 
systému.
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6.9.2 Panel rozhraní ovladače
Horkovzdušný generátor je řízen mikroprocesorovou řídicí jednotkou umístěnou v prostoru hořáku, která slouží k 
řízení, konfiguraci a diagnostice všech provozních parametrů jednotky.
Uvnitř prostoru hořáku se nachází panel rozhraní pro všechny potřebné operace týkající se provozu, nastavení 
parametrů a detekce alarmů.
Pomocí tlačítek „šipka nahoru“, „šipka dolů“, „ESC“ a „ENTER“ a displeje lze procházet mezi jednotlivými nabídkami.
Úprava parametrů je chráněna heslem.
Další informace o používání uživatelského rozhraní a různých funkcí naleznete v dokumentaci horkovzdušného 
generátoru.

6.9.3 První uvedení do provozu
Uvedení do provozu musí provádět oprávněný personál.

Generátor se dodává seřízený a odzkoušený pro plyn uvedený na typovém štítku.

Pokud ucítíte plyn:
 - nepoužívejte elektrické spínače, telefony ani jiné předměty nebo zařízení, které mohou vytvářet jiskry;
 - zavřete plynové ventily;
 - přivolejte kvalifikovaný personál.

Před zapnutím generátoru zkontrolujte následující údaje:
 - ujistěte se, že plyn v síti odpovídá plynu, pro který je generátor regulován;
 - zkontrolujte pomocí tlakové zásuvky „IN“ umístěné na plynovém ventilu, aby vstupní tlak do ventilu odpovídal 

tlaku požadovanému pro použitý typ plynu;
 - zkontrolujte, zda elektrická zapojení odpovídají zapojení ve schématu zapojení jednotky;
 - zkontrolujte, zda v mřížce přívodu spalovacího vzduchu nejsou žádné překážky (listí apod.);
 - zkontrolujte, zda bylo provedeno účinné uzemnění v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

Často se stává, že se pilotní hořák při prvním spuštění spotřebiče nezapálí kvůli vzduchu v plynovém 
potrubí, což způsobí, že se spotřebič zastaví.
Odemkněte a opakujte operaci, dokud nedojde k zapálení.

Je zakázáno uvolňovat plynové přípojky, tlakové kohouty, potrubí pilotního hořáku nebo jakékoli jiné 
místo připojení plynu umístěné uvnitř prostoru hořáku za účelem vyčištění vzduchu nebo inertního 
plynu, který se může nacházet uvnitř hlavního přívodního potrubí.

Pročišťování plynových rozvodů vzduchem nebo inertním plynem musí být prováděno v souladu s platnými právními 
předpisy.

Obr. 42 Body čištění
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Zapnutí generátoru:
 - zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje „RDY“. Pokud se zobrazuje „OFF“, otočte ovladačem pod „FUN“ a 

nastavte spotřebič na „ON“;
 - zkontrolujte na displeji „LCD“, zda je hodnota „Tin“ vyšší než hodnota „Von“.
 - když se na displeji „LCD“ zobrazí „ON“, generátor spustí cyklus zapalování;
 - po uplynutí doby předběžného proplachu se objeví zážehová jiskra. Po třetím neúspěšném pokusu o zapnutí 

zařízení zamrzne. Po 10 sekundách lze zařízení odblokovat resetováním ovládacího zařízení hořáku;
 - po otevření elektromagnetického ventilu plynu se hořák zapálí;
 - po ustálení pracovních podmínek (asi 15 minut) proveďte analýzu spalování a měření výkonu;
 - zkontrolujte, zda bezpečnostní termostat (Tso) vypíná hořák.

6.9.3.1 Nastavení obtokové klapky generátoru
Aby bylo možné správně nastavit průtok vzduchu generátorem horkého vzduchu, je v jednotce namontována 
obtoková klapka.
Průtok obtokem lze nastavit pomocí pohyblivé desky za jednotkou, kterou lze zvětšit nebo zmenšit šířku obtokového 
otvoru.
Zmenšením otvoru proudí generátorem více vzduchu, a proto se zvyšuje tlaková ztráta na straně vzduchu; otevřením 
otvoru proudí generátorem méně vzduchu, čímž se snižují tlakové ztráty na straně vzduchu.

Obr. 43 Obtokové otvory

Pro přístup k pohyblivé desce je nutné odstranit pevný panel v části generátoru

Obr. 44 Přístupové panely obtokových klapek
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Pro posunutí plechu je třeba uvolnit upevňovací šrouby. Po změně výšky plechu zkontrolujte, zda jsou šrouby 
zajištěny.
Pro zajištění dobrého aerodynamického výkonu se otvory nastavují do výšky uvedené v tabulce.

Rozsah pohonu od/do 25/30 40/50 60/70 80/190
Maximální výška otvoru [mm] 350 350 400 800
Výška otvoru nastavená z výroby [mm] 125 235 300 635

6.9.4 Údržba
Aby byl horkovzdušný generátor účinný a měl dlouhou životnost, doporučuje se provádět každoroční kontroly.
1) zkontrolujte stav zapalovací, detekční elektrody a pilotního hořáku;
2) zkontrolujte stav kouřovodu a sacího potrubí;
3) zkontrolujte stav Venturiho trubice;
4) zkontrolujte, zda jsou výměník a hořák čisté;
5) zkontrolujte a vyčistěte sifon kondenzátu;
6) zkontrolujte vstupní tlak na plynovém ventilu;
7) zkontrolujte činnost zařízení pro regulaci plamene;
8) zkontrolujte bezpečnostní termostat/y;
9) zkontrolujte ionizační proud.

Úkony v bodech 1, 2, 3, 4 a 5 se musí provést po odpojení přívodu proudu do generátoru a uzavření 
přívodu plynu.
Úkony uvedené v bodech 6, 7, 8 a 9 se musí provádět při zapnutém generátoru.

6.9.4.1 Kontrola elektrod
Vyjměte kompletní pilotní plamen a vyčistěte sítko a trysku proudem stlačeného vzduchu.
Zkontrolujte neporušenost keramiky a odstraňte případnou oxidaci na kovové části elektrod pomocí smirkového 
papíru.
Zkontrolujte správnou polohu elektrod (viz nákres níže).

2,9 ± 0,5

A

B

Obr. 45 Elektrody generátoru

Zkontrolujte, zda zapalovací elektroda vybíjí na vnějším okraji pilotního hořáku (odkaz „A“ na obrázku).
Důležité je, aby detekční elektroda směřovala tangenciálně k hlavě pilota, nikoli dovnitř (odkaz „B“ na obrázku).
Při každém čištění a kontrole zapalovacích/detekčních elektrod a pilotního plamene je třeba vyměnit všechna těsnění 
umístěná mezi hořákem a pilotním plamenem.
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6.9.4.2 Kontrola odvodu kouře a potrubí pro přívod vzduchu
Pokud je to možné, zkontrolujte stav potrubí vizuálně nebo pomocí speciálních nástrojů.
Odstraňte prach, který se tvoří na svorce přívodu vzduchu.

6.9.4.3 Kontrola a čištění Venturiho trubice
Nečistoty na Venturiho vstupu odstraňte kartáčem, abyste je nevpustili dovnitř Venturiho trubice.

6.9.4.4 Kontrola a čištění výměníku a hořáku
Dokonalé spalování generátorů zabraňuje znečištění, které je obvykle způsobeno špatným spalováním.
Proto se doporučuje výměník tepla a hořák až na výjimečné případy nečistit.
Příznakem, který by mohl odhalit nahromadění nečistot uvnitř výměníku, může být výrazné kolísání průtoku plynu, 
které není způsobeno poruchou plynového ventilu.
Pokud je nutné vyčistit hořák a/nebo výměník tepla, je nutné vyměnit všechna těsnění umístěná mezi hořákem a 
výměníkem tepla.

6.9.4.5 Kontrola a čištění sifonu kondenzátu
Každoročně vyčistěte sifon a zkontrolujte stav přípojek.
Ujistěte se, že na něm nejsou žádné stopy po kovových zbytcích.
V případě tvorby kovových zbytků zvyšte počet revizí.
Odstraňte šrouby zajišťující kryt a vyčistěte vnitřek sifonu (sifon lze umýt pod tekoucí vodou) a ujistěte se, že jsou 
všechny trubky čisté.
Zkontrolujte stav těsnění. Zkontrolujte neporušenost detekční elektrody a odstraňte případnou oxidaci na kovové 
části pomocí smirkového papíru.

B
A

Obr. 46 Lapač kondenzátu

Naplňte hlavní nádrž „A“ čistou vodou a opět zavřete víko.
Znovu připojte sifon k systému odvodu kondenzátu.

6.9.4.6 Kontrola tlaku plynu na vstupu
Zkontrolujte, zda tlak na vstupu ventilu odpovídá tlaku požadovanému pro použitý typ plynu.
Kontrolu proveďte při maximálním tepelném příkonu ohřívače.

6.9.4.7 Kontrola zařízení pro kontrolu plamene
Při spuštěném generátoru zavřete plynový ventil a zkontrolujte, zda došlo k zablokování, které je indikováno na LCD 
displeji desky CPU na stroji pomocí F10. Znovu otevřete plynový kohout, odemkněte jej a počkejte, až se generátor 
znovu spustí.
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6.9.4.8 Kontrola bezpečnostního/ch termostatu/ů
Provoz se provádí při zapnutém generátoru a zapnutém hořáku.
Odpojte sériové připojení termostatů izolovaným nástrojem (230 V), odpojte faston od bezpečnostního termostatu, 
počkejte, až se objeví blokovací signál „F20“ na displeji LCD na desce integrovaného procesoru.
Znovu připojte sériové připojení termostatů a poté je uvolněte.

6.9.4.9 Kontrola ionizačního proudu
Operaci lze provést přímo z LCD displeje vstupem do nabídky I/O.
Parametr IOn udává hodnotu ionizačního proudu, údaj je následující:

 - 100 znamená, že hodnota je větší než 2 µA, což je pro provoz zařízení do značné míry dostačující;
 - od 0 do 100, označuje hodnotu od 0 do 2 µA, např. 35 odpovídá 0,7 µA, což je minimální detekovatelný práh pro 

monitor plamene.
Hodnota ionizačního proudu nesmí být menší než 2 µA. Nižší hodnoty naznačují, že detekční elektroda je špatně 
umístěná, zoxidovaná nebo je blízko poruše.
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7 UVEDENÍ DO PROVOZU

7.1 Přípravné operace

Uvedení jednotky do provozu může provádět pouze kvalifikovaný a povolaný personále výrobce.

Všechny jednotky jsou předem naplněny chladicím plynem, proto je chladicí okruh pod tlakem.

Jednotka obsahuje chladicí plyn klasifikovaný A2L lehce hořlavý.

Zkontrolujte:
 - že elektrické zapojení bylo provedeno správně a že všechny svorky jsou vhodně utažené;
 - že napětí na svorkách RST je 400 V ± 10 % (nebo napětí uvedené na štítu jednotky v případě speciálních napětí).
 - že na manometrech (jsou-li přítomné) nebo na displeji je uveden tlak plynu v chladicích okruzích;
 - že se nevyskytují ztráty chladicí kapaliny, případně pomocí indikátoru netěsností (přítomnost olejových skvrn 

může být signálem ztráty chladicího média).

Věnujte pozornost při elektrických kontrolách a používejte pouze vhodné nástroje.

Umístěte hlavní vypínač jednotky do stavu ON a zkontrolujte na displeji kontroly, že je jednotka ve stavu OFF, aby 
se zabránilo jejímu spuštění.
Zkontrolujte správné napájení odporů pro ohřev oleje v krytech kompresorů.

Zařazení odporů krytů je prováděno s uzavřením hlavního úsekového vypínače a musí být provedeno 
alespoň 12 hodin před spuštěním jednotky.

Pro kontrolu správného fungování odporů zkontrolujte, zda je spodní část kompresorů teplá a v každém případě o 
teplotě o 10 - 15 °C vyšší než vnějšího prostředí.
Zkontrolujte:

 - že případné snímače dodávané ve výbavě byly nainstalovány správně podle elektrického schématu a příslušné 
dokumentace;

 - že případná vzdálená kontrola je připojena podle toho, co je uvedeno v elektrickém schématu a že funguje 
správně;

 - že zapojení k vzduchotechnické síti je provedeno správným způsobem, pomocí kanálů přívodu a odvodu vzduchu;
 - že hydraulická zapojení byla provedena v souladu s instrukcemi na štítcích vstupu/výstupu a že byl nainstalován 

mechanický filtr na vstupu jednotky (povinná součást, jinak záruka neplatí);
 - že hydraulická soustava byla odvzdušněna, byl odstraněn každý případný zbytek vzduchu, byla postupně 

naplněna a otevřením zařízení odvzdušňování včetně toho nacházejícího se na horní části baterie;
 - že byl vytvořen odpovídající sifon na výpusti kondenzátu.

Pokud je jednotka vybavena horkovzdušným generátorem, postupujte podle pokynů k němu 
přiložených k jednotce.

Před tím, než přikročíte k uvedení do provozu, zkontrolujte, že všechny uzavírací panely jednotky jsou 
na svém místě a utažené příslušnými upevňovacími šrouby.
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7.2 První uvedení do provozu

7.2.1 Předběžné kontroly

Aby jednotka mohla fungovat, musí mít externí souhlas uzavřený.

Odkazujeme na elektrické schéma ve výbavě jednotky pro zapojení externího souhlasu.
Pokud to není nutné, z důvodů požadavků rozvodu, externí souhlas musí být zkratován.
Za tím účelem se na svorkovnici nachází úlomek drátu.

Drát je již vložen do svorky „2“; Pro provedení můstku jej vložte do svorky „1“.

7.2.2 Kontroly funkčnosti
Se spuštěním jednotky po několika sekundách se spustí hlavní ventilace.
Spuštění kompresorů závisí na požadavku termoregulace a případné aktivace výměny vzduchu při spuštění „funkce 
proplachu“.

Pokud „funkce proplachu“ je povolena, může být nuceně přerušena.

  Když se v horní části hlavní masky nachází tento symbol, znamená to, že proplach probíhá.
Stisknutím symbolu proplachu se dostanete na obrazovku pro jeho přerušení.
Zkontrolujte, že absorpce motorů hlavní ventilace odpovídá nominální hodnotě. Vyšší hodnoty udávají příliš velký 
objem vzduchu, který když přetrvává, může způsobit zásah elektrických krytů motorů.
Zkontrolujte, zda hodnoty zjištěné snímači kontroly (teploty, tlaky) odpovídají reálným hodnotám.
Jednotka předpokládá automatickou regulaci a průtok vzduchu hlavní ventilace, zkontrolujte na uživatelském 
rozhraní kontroly, že bylo dosaženo nastavené hodnoty průtoku. Nižší hodnoty průtoku udávají přílišné ztráty zatížení 
vzduchotechnického okruhu.
Po několika hodinách fungování kompresorů zkontrolujte, že kontrolka kapaliny dosáhla zelenou korunu: žluté 
zbarvení udává přítomnost vlhkosti v okruhu. V tomto případě je nutné, aby kvalifikovaný povolaný personál 
dehydratoval okruh.
Zkontrolujte, že se nevyskytují bublinky v kontrolce kapaliny. Neustálý průchod bublinek může udávat nedostatečné 
množství chladicího média a potřebu doplnění. Je nicméně přípustná přítomnost několika bublin.
Je povinné vést knihu jednotky (nedodávána), která umožní zaznamenávat zásahy provedené na jednotce. Tímto 
způsobem bude snazší organizovat odpovídající zásahy usnadněním kontrol a prevence poruch.
Do knihy uveďte typ chladicího média, datum a typ provedeného zásahu (běžná nebo mimořádná údržba), popis 
zásahu s případnými vyměněnými kusy, provedenými měřeními, pracovník, který zásah provedl a jeho kvalifikace.
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7.3 Kalibrace bezpečnostních orgánů
Jakýkoli zásah na jednotce musí být proveden kvalifikovaným a povolaným personálem. Chybné 
hodnoty kalibrace mohou způsobit vážné škody na jednotce a na také na zdraví osob.

Bezpečnostní a kontrolní zařízení jsou kalibrována a testována v továrně před odesláním jednotky.
Nicméně po uvedení jednotky do provozu je nutné provést kontrolu bezpečnostních zařízení (pouze tlakové snímače 
vysokého tlaku).
Kontroly musí být provedeny v souladu s tím, co je uvedeno v kapitole „Periodické kontroly“.
Hodnoty kalibrace jsou uvedeny v tabulce.

Bezpečnostní a kontrolní orgány Nastavená 
hodnota aktivace Diferenciální Obnovení

Tlakový snímač vysokého tlaku pro jednotku 
UATYA25 42,0 barg 8,0 barg Ruční

Tlakový snímač vysokého tlaku pro všechny 
ostatní 44,0 barg 8,0 barg Ruční

Bezpečnostní ventil vysokého tlaku (je-li 
přítomný) 46 barg - -

7.4 Kontroly během fungování
Se stabilními okruhy fungujícími na 100 % v pracovních podmínkách blízkých nominálním, zkontrolujte:

 - že elektrická absorpce jednotky se blíží hodnotám uvedeným v elektrickém schématu. Významně odlišné hodnoty 
mohou být způsobené parciálním fungováním jednotky ve velmi odlišných podmínkách, než jsou nominální nebo 
chybnou funkcí jedné nebo více součástek;

 - že rozdíl mezi teplotou kondenzace každého okruhu a teplotou vzduchu je nižší než 25 °C. Pokud by byl vyšší, 
zkontrolujte, že všechny příslušné ventilátory se správně otáčejí a že neexistují překážky nebo nečistoty na 
povrchu kondenzační baterie;

 - hodnota přehřátí plynu na odsávání: optimální hodnota je mezi 4 a 7 °C;
 - hodnota podchlazení kapaliny na výstupu z kondenzátoru: optimální hodnota je mezi 5 a 10°C;
 - že kontrolka kapaliny má zelenou barvu;
 - že se na kontrolce v potrubí kapaliny nevyskytují bubliny. Neustálá přítomnost bublin může udávat nedostatečnou 

náplň chladicího média; občasná nebo příležitostná přítomnost bublin je přípustná;
 - že filtr chladicí kapaliny není zanesený nebo ucpaný. Za tím účelem postačí zjistit teplotu potrubí kapaliny těsně 

před a ihned za filtrem, zkontrolovat, zda neexistují významné rozdíly (jsou přípustné až pár stupňů °C);
 - že vypouštění kondenzátu funguje správně.
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7.5 Alarmy a chybné fungování
Případné chybné fungování mají za následek zásah krytů a bezpečnostních zařízení jednotky před tím, než dojde k 
závažným poruchám.
Všechna „upozornění“ a „alarmy“ jsou zaznamenány v paměti kontroly a zobrazeny na displeji jednotky.

Před obnovením alarmu je nutné vyhledat a odstranit příčinu, která jej vyvolala.
Opakování alarmu způsobuje v krátkém čase závažné poruchy jednotky.

Jednotka vybavená chladicím médiem klasifikovaným A2L lehce hořlavým; v případě alarmu úniku 
chladicího média mohou vznikat potenciálně hořlavé atmosféry.

Odkazujeme na návod kontroly pro alarmy a upozornění, která se zobrazí na displeji jednotky.
V případě anomálií neřízených kontrolou, konzultujte následující vyhledávání poruch.
V tomto vyhledávání poruch jsou zahrnuty příčiny způsobené úmyslnými zásahy nebo neúmyslným poškozením 
nebo obzvláště závažnými poruchami, je proto nutná jejich hlubší analýza.

7.5.1 Obecné řešení problémů
PŘÍZNAK PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Jednotka se nespouští, displej je 
vypnutý.

Nepřítomnost síťového napětí.

Zkontrolujte, že hlavní vypínač je v 
poloze „ON“.
Zkontrolujte přítomnost napětí v 
napájecím vedení.

Chybí napětí pomocného okruhu.

Zkontrolujte neporušenost krytů před 
transformátorem pomocného okruhu.
Po odstranění příčiny zásahu, 
obnovte kryt, který zasáhl

Jednotka se nespouští, displej 
je vypnutý, kontrola je napájena 
správně.

Jednotka je vypnutá z displeje 
a displej je odpojený nebo 
porouchaný.

Obnovte zapojení displeje nebo jej 
vyměňte.

Jednotka se nespouští, displej 
je vypnutý, kontrola je napájena 
správně, ale kontrolky led nesvítí 
přerušovaně.

Kontrola je porouchaná. Vyměňte kontrolu.

Jednotka funguje řádně, displej je 
vypnutý.

Připojení displeje ke kontrole je 
přerušené.

Obnovte připojení mezi displejem a 
kontrolou.

Displej je porouchaný. Vyměňte displej.

Jednotka se nespouští, displej je 
zapnutý. Chybí pomocné napájení 230V.

Zkontrolujte neporušenost 
druhotného transformátoru na 230V.
Zkontrolujte neporušenost krytů za 
transformátorem na 230V.
Zkontrolujte správnou posloupnost 
fází a neporušenost relé 
posloupnosti fáze.
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PŘÍZNAK PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Abnormální zvuky na hydraulickém 
potrubí.

Fungování čerpadla soustavy mimo 
křivku s přílišným proudem vody.

Pokud není možné zasáhnout na 
seřízení čerpadla, uzavřete částečně 
orgán zachycování přívodu jednotky, 
dokud nebude obnoven nominální 
průtok.

Přítomnost vzduchu v soustavě.
Zkontrolujte, že vypouštěcí ventily 
nejsou zachyceny kohouty.
Vypusťte soustavu.

Přítomnost oleje na vypouštění 
bezpečnostních ventilů.

Otevření ventilů z důvodu 
nedostatečného zásahu krytů.

Zkontrolujte zásah tlakových 
snímačů vysokého tlaku a případně 
je vyměňte.
Ventil musí být vyměněn.

Otevření ventilu z důvodu příliš 
vysoké teploty. Vyměňte ventil a obnovte náplň.
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7.6 Dočasná odstávka
Za dočasnou zastávku se považuje zastavení jednotky po dobu několik dnů.
Zastavení jednotky musí být provedeno pomocí kontrolního displeje, externí souhlas nebo sériový souhlas, je-li 
předpokládán.
Během dočasného zastavení, jednotka musí být správně elektricky zásobena.
Provedením dočasné odstávky tímto způsobem pro restartování jednotky není vyžadován žádný zásah kromě 
přípravy kontroly ve stavu „ON“.

7.7 Dlouhodobá odstávka
Za dlouhodobou odstávku se považuje, když se předpokládá nepoužívání jednotky po měsíce.
V případě, kdy je předpokládána odstávky po dlouhé období je nutné:

 - vypnout jednotku pomocí kontroly;
 - odpojení napětí pomocí vypínače/hlavního úsekového vypínače jednotky;
 - vypusťte hydraulickou soustavu (pokud není předpokládána voda s glykolem);
 - vypusťte a vyčistěte vanu shromažďování kondenzátu;
 - vypusťte válec odvlhčovacího zařízení, je-li přítomné;
 - zkontrolujte, že případné klapky vzduchu akcelerace a vypuzení jsou zcela uzavřené;

Tento případ se odvíjí od řízení skladování; dodržujte tedy příslušné stanovené limity.
Při následujícím spuštění opakujte postup spuštění.

Novým postupem spuštění vyměňte náplň systému zjišťování ztrát.

Veškeré operace, které je nutné provést na jednotce pro účely údržby musí být provedeny povolaným 
a kvalifikovaným personálem v souladu s tím, co je předepsáno v Annex HH normy IEC 60335-2-
40:2018, místními předpisy a v evropském prostředí normou EN378-4 a normou EN13313.

Před provedením jakéhokoli zásahu na jednotce se ujistěte, že se nevyskytuje potenciálně hořlavá 
atmosféra; ujistěte se o nepřítomnosti zdrojů jisker.
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8 ÚDRŽBA
Veškeré operace, které je nutné provést na jednotce pro účely údržby musí být provedeny povolaným 
a kvalifikovaným personálem v souladu s tím, co je předepsáno v Annex HH normy IEC 60335-2-
40:2018, místními předpisy a v evropském prostředí normou EN378-4 a normou EN13313. Obzvláště 
odkazujeme na přílohu E normy EN378-4.

Jednotka vybavená chladicím médiem klasifikovaným A2L lehce hořlavým; v případě alarmu úniku 
chladicího média mohou vznikat potenciálně hořlavé atmosféry.

Před provedením jakéhokoli zásahu na jednotce nebo před přístupem k vnitřním částem se ujistěte, 
že jste odpojili elektrické napájení.

Kompresory a přívodní potrubí vykazují vysokou teplotu. Věnujte zvláštní pozornost, když pracujete v 
jejich blízkosti.

Věnujte zvláštní pozornost, když pracujete v blízkosti uvolněných baterií, neboť hliníkové klapky jsou 
obzvláště ostré.

Nepřibližujte se k částem v pohybu bez krytů.

V jednotce, kde jsou přítomné kondenzátory anebo měniče, některé součástky mohou zůstat pod 
napětím po dobu několik minut i po otevření hlavního vypínače.
Vyčkejte 10 minut před přístupem k elektrickým částem jednotky.

Okruhy napájené externími zdroji (realizované kabelem oranžové barvy) mohou být pod napětím i po 
odstranění elektrického napájení jednotky.

Pracujte s jednotkou pouze s úrovní osvětlení dostatečnou pro typ prováděného zásahu.

8.1 Seřízení
Všechny parametry, které regulují fungování jednotky, je možné nastavit pomocí kontrolního uživatelského rozhraní.
Odkazujeme na návod ke kontrole v případě, kdy jsou nutné změny, ale nikoli dříve, než jste kontaktovali Výrobce.
Kalibrace, které se týkají bezpečnosti jednotky nemohou být změněny (bezpečnostní ventily, tlakové snímače, 
pojistky...) nebo nicméně jinak chráněné před úmyslným pozměněním (kalibrace tepelných ochran, časovače...).
Pokud v jakémkoli případě je nutná jejich výměna, je nutné použít součástky dodané výrobcem (v případě 
kalibrovaných orgánů) nebo se stejnými velikostmi a charakteristikami (v případě pojistek).
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8.2 Vnější čištění
Součástka jednotky, která nejvíce vyžaduje péči je výměník s žebrovaným balíkem.
Je nutné jej udržet čistý a bez špíny anebo usazenin, které mohou bránit nebo být překážkou toku vzduchu.
Pravidelné čištění povrchu baterie je zásadní pro správné fungování jednotky kromě zvýšení operativního života 
výměníku a jednotky.
Časté a správné čištění baterií přispívá k významnému snížení problémů koroze.

Zatímco provádíte čištění výměníku s žebrovaným balíkem, rozvodná deska musí být uzavřená a 
hlavní úsekový vypínač musí být zablokovaný v poloze „OFF“.

Použití proudu vody na špinavou baterii bude mít za následek usazeniny a znečišťující látky ve vnitřní 
části výměníku, čištění potom bude tedy ještě obtížnější. Veškeré nečistoty a usazeniny musí být tedy 
odstraněny z povrchu před opláchnutím.

Pro jednotky instalované v pobřežních oblastech, průmyslových oblastech nebo nicméně tam, 
kde jsou ve vzduchu přítomná agresivní chemická činidla, periodické oplachování čistou vodou je 
významným přínosem a pomáhá předcházet účinkům koroze.

Pro čištění baterií nesmí být nikdy použita chemická činidla, voda obsahující bělidlo, kyselé nebo 
zásadité čisticí prostředky. Tyto čisticí prostředky se mohou špatně oplachovat a mohly by urychlit 
korozi na místě spojů mezi potrubím a klapkou a v bodě kontaktu různých materiálů (Cu a Al).

8.2.1 Čištění baterií s tradičními klapkami z Cu/Al
Tradiční baterie trubky klapky mohou být čištěny s pomocí vysavače nebo štětce s měkkými nekovovými štětinami.
Čištění musí být vždy prováděno ve směru klapek a nikdy kolmo na ně. Tyto se totiž snadno ohnou a poškodí.
Vyčistěte opačný směr běžného toku vzduchu.
Baterie může být následně opláchnuta za pomoci pouze pitné vody o nízkém tlaku (3-5 bar)

Je nutné, aby opláchnutí bylo provedeno proudem vody o nízkém tlaku, aby se zabránilo poškození 
klapek.
Proudy vody nebo proudy stlačeného vzduchu o vysokém tlaku nesmí být nikdy použity pro čištění 
baterie. Síla proudu vody nebo vzduchu by mohla ohnout klapky s následným zvýšením ztráty náboje 
vzduchotechniky na výměníku a snížení výkonu jednotky.
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8.2.2 Čištění místa instalace
Udržujte místo instalace uklizené a čisté, abyste umožnili bezpečný přístup k jeho částem. Především se vyvarujte 
hromadění listů, nečistot v blízkosti jednotky nebo skladování materiálu, který by mohl vydávat dráždivý zápach do 
vzduchu obnovy.
Emise prachu a nečistit blízko jednotky mají za následek rychlou ztrátu účinnosti vzduchového filtru na přívodu.

8.3 Vnitřní čištění
Udržovat čisté a uklizené místo instalace je zásadní pro správnou údržbu a udržení účinnosti jednotky.

8.3.1 Čištění jednotky
Udržujte čistý vnitřek rozvodné desky a, kde je přítomný, prostoru kompresorů.
Po každém zásahu na jednotce vyčistěte rozvodnou desku od případných zbytků zpracování a od cizích součástek.
Obnovte bezpečnostní zařízení a kryty, které byly kvůli zásahu odstraněny.
Pro odstranění malých zbytků zpracování anebo případného prachu použijte vysavač.

Nepoužívejte stlačený vzduch.

V případě, kdy je třeba zasáhnout na kompresorech obsažených uvnitř prostoru, před jeho uzavřením zkontrolujete 
správné uzavření elektrické skříně kompresoru, správný stav případných kohoutů chladicího okruhu a ujistěte se, že 
jste nenechali žádný materiál uvnitř prostoru.
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8.4 Periodické kontroly
Provádějte periodické kontroly, aby bylo zaručeno správné fungování jednotky:

OPERACE DOPORUČENÝ 
INTERVAL

Zkontrolujte fungování všech kontrolních a bezpečnostních zařízení, jak bylo dříve popsáno Měsíčně
Zkontrolujte utažení elektrických svorek, jak uvnitř rozvodné desky, tak na svorkovnicích 
kompresorů. Periodicky musí být čištěny pohyblivé a fixní kontakty dálkových ovladačů, pokud 
by vykazovaly znaky opotřebení, je třeba je vyměnit

Měsíčně

Zkontrolujte chladicí náplň pomocí kontrolky kapaliny Měsíčně
Zkontrolujte nepřítomnost ztrát oleje z kompresoru Měsíčně
Zkontrolujte nepřítomnost ztrát vody nebo směsi vody a glykolu v hydraulickém okruhu Měsíčně
Pokud má jednotka zůstat po dlouhou dobu mimo provoz, vypusťte vodu z potrubí a výměníku 
tepla. Tato operace je nutná, když jsou během období odstávky jednotky předpokládány 
teploty prostředí nižší než bod mrazu použitého média

Sezónní

Pokud má být jednotka delší dobu mimo provoz, uzavřete výtlačný a sací kohout kompresoru. Sezónní
Zkontrolujte náplň okruhu vody Měsíčně
Zkontrolujte správné fungování diferenciálního tlakového snímače nebo průtokoměru (je-li 
přítomný) Měsíčně

Vyčistěte kovové filtry v hydraulickém potrubí Měsíčně
Pokud je jednotka vybavena také kovovými filtry, musíte zajistit jejich čištění pomocí 
stlačeného vzduchu ve směru proti průchodu funkčního vzduchu. V případě úplného ucpání 
postupujte s proudem vody

Měsíčně

Vyčistěte vzduchové filtry Měsíčně
Proveďte zkoušku rozmrazení (pouze pro jednotku tepelného čerpadla) Měsíčně
Zkontrolujte, že na kontrolce výparníku není pěna Měsíčně
Zkontrolujte kontrolku kapaliny ukazatele vlhkosti (zelená = suchý, žlutá = vlhký), pokud by 
ukazatel nebyl zelený, jak je ukázáno na štítku kontrolky, vyměňte filtr 4 měsíce

Zkontrolujte stav, upevnění a vyvážení ventilátorů 4 měsíce
V jednotkách s ventilátory poháněných převodovými řemeny a řemenicemi zkontrolujte napětí 
a opotřebení převodových řemenů. Pro to, co se týká napětí řemenů, stiskněte kolmo řemen 
ve středním bodě silou asi 5 kg. Přesun řemene vzhledem k počáteční poloze bude muset být 
asi 10÷12 mm. Co se týká opotřebení vyměňte řemeny, pokud vykazují praskliny, rozvláknění, 
abraze a jakékoli jiné zjevné poškození.

4 měsíce

Kalibrace snímače zjišťování ztrát chladicí kapaliny Roční
Zkontrolujte správné utažení kabelových svorek osazených na jednotce Roční
Výměna náplně snímače zjišťování ztrát chladicí kapaliny 400 dnů
Výměna snímače zjišťování ztrát chladicí kapaliny 10 let
Zkontrolujte správné fungování diferenciálního tlakového snímače vzduchu Roční

Toto plánování se vztahuje na průměrnou instalaci. Mohou se vyskytovat instalace, ve kterých může 
být nutné zvýšit četnost některých kontrol.

Platná legislativa může předpokládat významně delší intervaly periodických kontrol, než jsou 
doporučené i ve vztahu k instalovaným bezpečnostním zařízením a náplni chladicího média, aniž to 
mělo za následek upadnutí záruky jednotky.
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8.5 Mimořádná údržba
Poté, co jste provedli správné spuštění a příslušné kontroly, obvykle jednotky nevyžadují žádný zásah technického 
servisu pro kontrolu náplně chladicího plynu.

8.5.1 Zvláštní zásahy
S použitím jednotky mohou nastat zvláštní situace, které vyžadují včasné zásahy.

Také v případě nouzového stavu musí být zásah jednotky proveden bezpečně a povolaným a 
kvalifikovaným personálem v souladu s tím, co je předepsáno v Annex HH normy IEC 60335-2-
40:2018, místními předpisy a v evropském prostředí normou EN378-4 a normou EN13313

Přítomnost oleje na jednotkách na potrubí nebo na částech jednotky může být znakem ztráty plynu.
Opravte bod úniku a obnovte náplň plynu chladiva.
V případě malých ztrát oleje vyčistěte špinavé části pomocí savých hadříků, jinak odstraňte olej pomocí absorpčních 
plachet. V každém případě je třeba použitý materiál likvidovat v souladu s platnými předpisy a nařízeními.
Zkontrolujte, zda je třeba doplnit náplň oleje.
V případě vylití směsi vody a glykolu ze soustavy, zastavte fungování jednotky a okamžitě přerušte dodávku, pomocí 
kohoutů pro izolování příslušné části vykazující ztrátu.
Připravte vhodné prostředky pro zadržení úniku (střívka, hadříky, absorpční plachty).
Pokud je to možné odsajte únik vysavačem kapalin.
V případě poškození životního prostředí, které vyžadují zásahy bonifikace, informujte příslušné úřady.
Získanou kapalinu a použitý materiál likvidujte v souladu s platnými předpisy a nařízeními.
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9 UVEDENÍ MIMO PROVOZ
S odkazem na evropskou směrnici v oblasti řízení odpadů vás informujeme, že:

 - Pro vlastníka elektrického a elektronického zařízení (AEE) existuje povinnost nelikvidovat ji jako běžný netříděný 
domovní odpad, ale do tříděného odpadu pomocí systémů veřejného svozu nebo soukromého svozu v souladu 
s místními předpisy;

 - Pro vlastníka existuje možnost vrátit jednotku distributorovi AEE po skončení její životnosti v případě koupě nové 
ekvivalentní jednotky.

Tato AEE může obsahovat nebezpečné látky, jako chladicí plyny, mazací oleje a akumulátory nebo jiné materiály a 
jejich nevhodná nebo chybná likvidace by mohla mít negativní následky pro lidské zdraví a pro životní prostředí
 
Jejich nesprávná likvidace má dále za následek sankce v souladu s místními předpisy.
Symbol uvedený na zařízení, který označuje třídění odpadu AEE, je nádoba na odpad na kolečkách mající plnou 
vodorovnou tyč a identifikuje jejich uvedení na trh po dni 13. srpna 2005.
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