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

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

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

1.1 Megfelelőség
A referencia-szabványok és irányelvek tekintetében lásd a megfelelőségi nyilatkozatot, amely a kézikönyv szerves 
részét képezi.

1.2 Leírás

1.2.1 Szimbólumok
Az alábbiakban a kézikönyvben és az egységen lévő címkéken található szimbólumok leírása következik.

Veszélyt jelző szimbólum; legyen különösen óvatos.

Veszélyt jelző szimbólum; mozgó gépelemek.

Veszélyt jelző szimbólum; feszültség alatt álló gépelemek.

Figyelmeztető szimbólum; fontos tudnivalók.

Megjegyzést jelző szimbólum; javaslatok és tanácsok.

Veszélyt jelző szimbólum; gyúlékony gáz jelenléte
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1.2.2 Címkék
A szerkezeti jellemzők, a rendelkezésre álló modellek és műszaki adatok a Műszaki könyvben találhatók.
A modell, sorozatszám, tulajdonságok, tápfeszültség, stb. az egységen lévő címkékről olvasható le (az alábbi képek 
csak egy-egy példát mutatnak be).

A gyártó a folyamatos fejlesztés elvét követi, és ennek megfelelően fenntartja a jogot magának arra, 
hogy a dokumentációt előzetes értesítés nélkül módosítsa és javítsa.

A műszaki füzet, az egységen lévő címkék és az alábbiakban hivatkozott különböző műszaki rajzok a 
jelen kézikönyv szerves részét képezik.

Tilos az egységen található címkéket eltávolítani vagy módosítani.
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2 BIZTONSÁG

2.1 Általános figyelmeztetések
Az egységet körülvevő zónába való belépést megfelelő védelem akadályozza meg azokban az esetekben, amikor az 
egység nem védett helyen található és nem szakképzett személyek számára is elérhető.
A berendezés üzemeltetőjének a felelőssége az előírásoknak való megfelelés.
A berendezés üzemeltetője az a személy, aki ténylegesen a felügyeli a berendezés működését, továbbá szabadon 
hozzáférhet ahhoz, vagyis lehetősége van a gépelemeket és azok működését felügyelni és harmadik felek számára 
hozzáférést biztosítani a berendezéshez.
A berendezés üzemeltetőjének jogában áll dönteni a műszaki változtatásokról, ellenőrzésekről és javításokról.
A berendezés üzemeltetője utasításokat adhat a beosztottjainak és külső cégeknek a karbantartási és javítási 
műveletek végrehajtását illetően.
Csak a berendezés üzemeltetője által engedélyezett szakemberek férhetnek hozzá az egységhez.
A berendezés telepítését, karbantartását vagy javítását a tanúsító szerv által kiállított tanúsítvánnyal rendelkező 
személyzetnek és cégeknek kell elvégezniük. Európai kontextusban ezt a szervet olyan tagállamnak kell kijelölnie, 
amely tanúsítja a fluor tartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2014. április 16-i 517/2014/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben foglalt követelményeket.
Az egységet kezelő kezelőnek az IEC 60335-2-40: 2018 szabvány HH mellékletével, a helyi előírásokkal és 
Európában az EN378-4 szabvány és az EN13313 szabvány követelményeivel összhangban felhatalmazással és 
képesítéssel kell rendelkeznie, valamint megfelelő szintű ismeretekkel kell rendelkeznie a különböző tevékenységek 
elvégzéséhez a gép műszaki élettartama alatt.
Az egységet kezelő kezelőnek az mellékletével, a helyi előírásokkal és Európában az EN378-4 szabvány és az 
EN13313 szabvány követelményeivel összhangban felhatalmazással és képesítéssel kell rendelkeznie, valamint 
megfelelő szintű ismeretekkel kell rendelkeznie a különböző tevékenységek elvégzéséhez a gép műszaki élettartama 
alatt.
A záró panelek eltávolítása "ahol vannak" lehetővé teszi a hozzáférést az egység belsejéhez.
Semmilyen esetben se engedje, hogy a szakképzetlen személyek az egységbe lépjenek, illetve bárki az egységbe 
lépjen a feszültség előzetes megszakítása nélkül.
A felhasználó csak a külső vezérlőn és felületeken keresztül kezelheti az egységet.
Az egységhez való bármilyen hozzáférés csak felhatalmazott, a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos előírásokat 
ismerő és alkalmazó személyek számára engedélyezett. Európai összefüggésben lásd a munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását célzó intézkedések végrehajtásáról szóló, 1989. június 12-i 89/391/
EGK tanácsi irányelvet.
Ezen felül, a kézikönyv ismerete és megértése elengedhetetlen a kockázatok csökkentése, valamint a dolgozók 
biztonsága és egészsége biztosítása érdekében.
A kezelőszemély részére oktatást kell biztosítani a lehetséges rendellenességekről, meghibásodásokról vagy őt és 
másokat érintő veszélyhelyzetekről, és minden esetben be kell tartania az alábbi előírásokat:

Állítsa le azonnal az egységet a vészleállító segítségével.

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

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

Győződjön meg arról, hogy megszakította az áramellátást, mielőtt bármilyen beavatkozást végezne 
az egységen. Tekintse át a karbantartási célú beavatkozásokról szóló bekezdést.
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Mielőtt bármilyen munkát végezne az egységen, győződjön meg arról, hogy nincsenek gyúlékony 
légkörök; győződjön meg arról, hogy nincsenek gyújtóforrások; tartsa be az IEC 60335-2-40: 
2018 HH mellékletének, a helyi előírásoknak és Európában az EN378-4 szabványnak és az 
EN13313 szabványnak ", valamint a hatályos helyi előírásoknak rendelkezéseit.tartsa be az, a helyi 
előírásoknak és Európában az EN378-4 szabványnak és az EN13313 szabványnak ", valamint a 
hatályos helyi előírásoknak rendelkezéseit.

Az olyan egységeknél, amelyekben kondenzátorok és/vagy inverterek találhatók, egyes összetevők a 
főkapcsoló felnyitása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.
Várjon 10 percet, mielőtt az egység elektronikus összetevőihez hozzáférne.

A külső forrásokról táplált áramkörök (ezek narancssárga színű kábellel rendelkeznek) az egység 
áramellátásnak megszakítása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.

Csak a végrehajtandó művelethez szükséges fokú megvilágítás megléte esetén végezzen 
munkálatokat az egységen.

Az ebben a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartása és a készülék előzetes írásbeli engedélye nélküli 
bármilyen módosítás a garancia azonnali elvesztését vonja maga után.

A légköri ózonra káros anyagok használatának szabályozásáról szóló törvény tiltja a hűtőgázok 
környezetbe eresztését, továbbá arra kötelezik a tulajdonosokat, hogy az egység élettartamának 
végén gyűjtsék össze és juttassák el ezeket a termékeket a viszonteladóhoz vagy megfelelő 
gyűjtőközpontokhoz.
A hűtőkörben található hűtőközeg azon anyagok közé tartozik, amelyek törvényileg kiemelt ellenőrzést 
igényelnek és amelyekre emiatt a fenti kötelezettségek érvényesek.
A karbantartási műveletek során körültekintően kell eljárni annak érdekében, hogy a hűtőközeg 
szivárgásának kockázatát a lehető legkisebb szintre csökkentsék.
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2.1.1 A biztonsági szelep ürítése
Amennyiben a hűtőkörben találhatók, illetve a telepítés és/vagy nemzeti jogszabályok előírják, akkor a biztonsági 
szelepek ürítését kell a külvilágban végrehajtani.
A biztonsági szelepek mindig jelen vannak, és a géppel egy síkban vannak szállítva. A beépítési követelmények és/
vagy a nemzeti előírások megkövetelik, hogy a biztonsági szelepek nyomócsövét kifelé kell vezetni.
A külvilágba ürítést egy olyan tömlővel kell elvégezni, amelynek az átmérője megegyezik a szelep kiömlő nyílásával, 
illetve a tömlő súlya nem nehezedhet a szelepre.

Az ürítést minden esetben olyan területen hajtsa végre, ahol a sugár nem okozhat sérüléseket más 
személyekben.

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

A biztonsági szelepek ürítését olyan csővezetéken kell továbbítani, amely megfelel a nemzeti és/
vagy európai irányelveknek, biztosítva, hogy az ürítőnyílás ne legyen a lefolyók, aknák és egyéb 
hűtőközeget tartalmazó nyílások közelében; ne irányítsa az elvezetőt a friss levegő beömlő nyílásai, 
ajtók vagy hasonló nyílások közelében; ne vezesse az elvezetőt az EN378-2 szabvány szerint 
meghatározott gyújtóforrások közelében.
Az EN378-1 szabvány meghatározása szerint ezen egységek telepítési helye a III. Kategóriába 
tartozik, ahol nincs korlátozás az egységben található hűtőközeg mennyiségére vonatkozóan.
A telepítő felelőssége az EN378-3 szabvány és/vagy a hatályos nemzeti irányelvek előírása szerint a 
telepítési hely gyúlékonyságának felmérése és osztályozása.

A biztonsági szelep leeresztő számítását és méretezését lásd az EN13136: 2013 szabványban.

A biztonsági szelep kibocsátásával generált 2. zóna vízszintes kiterjedése legfeljebb 10 méter, 
függőlegesen pedig 11 méter lehet.
A kockázati területek felmérése a telepítő feladata
Ne vezesse az elvezetőt az EN378-2 szabvány szerint meghatározott gyújtóforrások közelében.
Ha korlátozóbb, mindig vegye figyelembe a hatályos helyi szabályozásokat.

2.1.2 Vészleállítás
Vészhelyzet esetén az azonnali kikapcsolást az elektromos panel piros főkapcsolójának/szakaszoló kapcsolójának 0 
állásba fordításával. A 0 állásba fordítással a szakaszoló megszakítja az egész egység áramellátását.

A szakaszoló/főkapcsoló használata az egység elektromos leválasztása mellett vészhelyzeti 
eszközként szolgál, és csak ezért használható leállítására.
Ha nem áll fenn vészhelyzet, az egység működésének leállítását az egység vezérlő szoftverén 
keresztül kell végrehajtani.
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2.2 Alapvető szabályok
Az egység egészét az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i, a nyomástartó berendezések forgalmazására 
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/68/EU irányelvével összhangban terveztük meg.
Minden egységet a megfelelőségi nyilatkozatban hivatkozott vonatkozó európai irányelveknek megfelelően terveztek 
és gyártottak.
A lehető legnagyobb biztonság elérése és a kockázatok elkerülése érdekében tartsa be az alábbi rendelkezéseket:

 - a termék nyomástartó edényeket, feszültség alatt álló összetevőket, mozgásban lévő gépelemeket, magas és 
alacsony hőmérsékletű felületeket tartalmaz, amelyek bizonyos helyzetekben veszélyt jelenthetnek: minden 
beavatkozást szakképzett személynek kell elvégeznie az érvényben lévő jogszabályok alapján. Mielőtt bármilyen 
műveletet végrehajtana, győződjön meg arról, hogy a személyzet megfelelő mértékben ismeri az egységhez 
tartozó dokumentációt;

 - mindig legyen az egység közelében a dokumentáció egy példánya;
 - a kézikönyvben szereplő műveleteket be kell építeni a többi rendszerre és az egységbe szerelt készülékekre 

vonatkozó eljárásokba. A kézikönyvek tartalmazzák mindazokat az információkat, amelyek a készülékek 
biztonságos kezeléséhez szükségesek, továbbá a lehetséges üzemmódokat;

 - az egységen végrehajtott karbantartási és ellenőrzési műveletek mindegyike esetén viseljen megfelelő 
védőfelszerelést (kesztyű, sisak, védőszemüveg, munkavédelmi ruházat, stb.).

 - ne viseljen bő ruhákat, nyakkendőt, láncot vagy karórát, mert ezek az egység mozgó alkatrészeibe akadhatnak;
 - csak kitűnő állapotú eszközöket és védőfelszereléseket használjon;
 - a gázbetápláláshoz tartozó kompresszorok és tömlők magas hőmérsékletűek. Ezért legyen óvatos, amikor 

ezek közvetlen közelében végez munkát, és ne érjen hozzá az egység egyetlen összetevőjéhez sem megfelelő 
védőfelszerelés nélkül;

 - ne végezzen munkát a biztonsági szelep ürítési vonalában;
 - ha az egységek védelemmel nem rendelkező és nem szakképzett személyek számára is elérhető helyeken 

találhatók, akkor kötelező a megfelelő védőelemek felszerelése;
 - a berendezés kezelőjének el kell olvasnia a rendszerek telepítési és kezelési útmutatóit, melyeket a jelen 

kézikönyvhöz mellékeltünk;
 - lehetnek olyan potenciális kockázatok, amelyek nem egyértelműek. Ezért az egységen figyelmeztetések és 

jelzések találhatók;
 - tilos a figyelmeztetéseket eltávolítani.

Szigorúan tilos:
 - a személyek védelmét szolgáló védőburkolatokat eltávolítani vagy hatástalanítani;
 - az egységre szerelt készülékeket akár részben is kiiktatni és/vagy módosítani.

Riasztás, illetve biztonsági beavatkozás esetén a kezelőnek a karbantartásért felelős szakképzett technikusok 
azonnali beavatkozását kell kérnie.

A balesetek következménye súlyos sérülések vagy halál is lehet.

A biztonsági készülékeket a jelen kézikönyvben foglalt előírások szerint kell ellenőrizni.
A gyártó nem vállal felelősséget az egység egyes alkatrészeinek az eredeti rendeltetésüktől eltérő szerelési helyzetben 
való újbóli használatából eredő testi sérülésekért, élőlényeket érő sérülésekért vagy tárgyakban keletkezett károkért. 
Tilos az egység egy vagy több alkatrészét engedély nélkül kiiktatni/kicserélni.
A gyártó által ajánlottaktól eltérő tartozékok, szerszámok vagy fogyóeszközök használata esetén a gyártó mentesül 
a polgári és büntetőjogi felelősség alól.
Az egység leszerelését és ártalmatlanítását célzó műveleteket olyan személyre kell bízni, aki megfelelő oktatásban 
részesült és rendelkezik a szükséges felszerelésekkel.
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Az egység nem tartozik az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i, a robbanásveszélyes 
légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/34/EU irányelve alkalmazási körébe.

Az egységet kezelő kezelőnek az IEC 60335-2-40: 2018 szabvány HH mellékletével, a helyi 
előírásokkal és Európában az EN378-4 szabvány és az EN13313 szabvány követelményeivel 
összhangban felhatalmazással és képesítéssel kell rendelkeznie, valamint megfelelő szintű 
ismeretekkel kell rendelkeznie a különböző tevékenységek elvégzéséhez a gép műszaki élettartama 
alatt.
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2.2.1 Felhasználási korlátok - A légkondicionált környezet minimális területe és a 
maximális hűtőközeg-töltet
Az IEC 60335-2-40: 2018 szabvány GG mellékletének GG.9. Pontja (Háztartási és hasonló elektromos készülékek 
- Biztonság - 2-40. Rész: Az elektromos hőszivattyúkra, légkondicionálókra és páramentesítőkre vonatkozó különös 
követelmények meghatározzák a megengedett maximális töltöttségi szinteket a légkondicionált környezet területe 
szerint, valamint meghatározzák az A2L hűtőközegek használatára vonatkozó szellőztetési követelményeket 
vezetékes egységek esetén. További részletekért lásd az IEC 60335-2-40: 2018 szabványt.
Az "m # p # c # pp #" hűtőközeg-töltővel ellátott beépített készülék minimális összes kondicionált szobaterületének 
"TA # p # min # pp #" (kg) meg kell felelnie az alábbiaknak:
Az "mc" (kg) hűtőközeg-feltöltéssel felszerelt és telepített egység által kiszolgált "mc" légkondicionált környezet teljes 
minimális területének meg kell felelnie a következő táblázatnak:

Egység

Meleg gáz utófűtési lehetőség nélküli egységekhez Meleg gáz utófűtési lehetőséggel rendelkező egységekhez
mc TAmin mc TAmin
[kg] m2 [kg] m2

1. kör 2. kör 1. kör 2. kör
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

A minimális terület kiszámításánál figyelembe vett helyiségekben tilos zóna zsalut felszerelni, kivéve, 
ha ezeket a zsalukat szivárgás esetén az egység vezérlőjelével teljesen ki lehet nyitni.

Ha a töltés megváltozik, akkor a minimális területet újra kell értékelni, hogy mindig nagyobb legyen, mint az alábbi 
képlettel kapott eredmény:

Ahol:
 - maddaed a telepítés során hozzáadott hűtőközeg-töltet kilogrammban.

Az „m # p # c # pp # + m # p # added # pp #” összegnek kisebbnek kell lennie 79,8 kg-nál minden 
áramkörnél.

Az alábbiakban ismertetjük a légkondicionált környezet területének megfelelő minimális területet
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Az egység a hűtőközeg szivárgás észlelésére szolgáló rendszerrel van felszerelve az IEC 60335-2-40: 2018 szabvány 
LL mellékletének megfelelően, amelynek elhelyezkedését az IEC 60335-2 -40: 2018 szabvány MM melléklete szerint 
ellenőrizték.
Abban az esetben, ha a hűtőközeg szivárgásérzékelő rendszere szivárgást észlel, az egység az alábbiakat végzi el:

• kikapcsolja a kompresszorokat;
• az előremenő és visszatérő szellőztetést (ha van) állandó áramlás szabályozással rögzített értékre állítja. A 

ventilátorok kikapcsolása az idősávok révén kerül tiltásra. Ennek célja annak megakadályozása, hogy a levegő 
áramlási sebessége "Qmin" alá essen (lásd alább);

• kapcsoljon be egy relét az elektromos panelen belül a külső zóna zsaluk kinyitásához;
• vezérelje a zsalukat (ha az egységre vannak felszerelve) a teljes külső levegő beáramlás és a visszatérő levegő 

teljes kiszívása érdekében;

Külső zónás zsaluk esetén, ezeket csatlakoztatni kell az utolsó pontban ismertetett reléhez, hogy 
hűtőközeg szivárgása esetén kinyithatók legyenek.

A minimum telepítési terület számításába vett helyiségekbe telepített zóna zsaluknak mindig 
biztosítani kell az elektromos tápellátást a telepítés után, kivéve a karbantartási beavatkozás, ezzel 
biztosítva a rendszer biztonságát.

A vezérlő a fenti műveleteket további 5 percig aktívan tartja, miután a hűtőközeg szintje, amelyet a szivárgás 
érzékelő rendszer mért, visszatért a beavatkozási küszöb alá. A rendszer tűz-, és füstvédelmi rendszerei elsőbbséget 
élvezhetnek e funkcióval szemben.

Ha a szivárgás érzékelő szivárgást észlel, a fenti műveletek akkor is elindulnak, ha az egység a 
vezérlő, a BMS vagy a digitális bemenet segítségével kikapcsolásra kerül.

A fentieken kívül az egység elektromos paneljén egy relé van csatlakoztatva a szivárgás érzékelőhöz. 
Ez a relé használható a szivárgás érzékelő riasztásának monitoros felügyeletére, még az egység 
vezérlő kártyájának meghibásodása esetén is.

Az egység által légkondicionált környezetben feldolgozott minimális levegőáram (Qmin), m3⁄h-ban kifejezve, 
összhangban van a következő táblázatban megadott értékekkel:

Egység
Meleg gáz utófűtési lehetőség nélküli egységekhez Meleg gáz utófűtési lehetőséggel rendelkező egységekhez

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

Abban az esetben, ha az egység által a nyomás differenciál jeladón keresztül mért légáramlás a fenti 
értékek alá esik, a differenciál nyomás jeladó légáramlási riasztása megjelenik az egység felhasználói 
felületén, és maga az egység leáll.

Az előremenő és visszatérő levegő csatornákat közvetlenül a légkondicionált környezethez kell csatlakoztatni. A nyílt 
területeket, például az álmennyezeteket nem szabad visszatérő légcsatornaként használni.
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2.2.2 Hűtőközeg szivárgás érzékelő
Ez az egység hűtőgáz érzékelővel van felszerelve.
Az érzékelő hatékonysága érdekében az egységet a telepítés után mindig elektromos áramellátással 
kell ellátni, a karbantartás kivételével.

A hűtőközeg szivárgás érzékelője a belső levegőtekercs és az előremenő ventilátor(ok) közé van telepítve.

Ez az eszköz lehetővé teszi a hűtőközeg-szivárgások azonnali észlelését annak érdekében, hogy alkalmazhatók 
legyenek az előző bekezdés "Felhasználási határok - Minimális beépítési terület és maximális hűtőteljesítmény" 
rendelkezései.

Az érzékelő belső önellenőrző rutinnal rendelkezik. Ha ez a rutin meghibásodik, az egység vezérlője 
gondoskodik az előremenő és visszatérő ventilálás (ha van) beállításáról az állandó értékű folyamatos 
hozamnak megfelelően. Ez annak érdekében történik, hogy a levegő hozamot a „Felhasználási 
korlátok - Minimum telepítési környezet és maximális hűtőközeg-töltet” bekezdésnek megfelelően 
“Qmin” alá csökkentse a levegő hozamot. Az előremenő és visszatérő ventilátor kikapcsolása (ha van) 
az időréssel lesz tiltható, így a szükséges levegőhozam mindig minimumon marad.

Amennyiben a hűtőközeg veszteség érzékelő rendszer meghibásodást jelez, és a levegőhozam nem 
éri el a minimum “Qmin” értéket, aktiválódik egy megfelelő relé az elektromos szekrényben.  Ez a relé 
figyelmezteti a felhasználót arra, hogy a levegő hozam csökkent (például egy hangjelzéssel és 
villogó lámpával).

Miután a szivárgásérzékelő rendszer gázriasztása megszűnt, a kimenet nem áll vissza, még 
akkor sem, ha a gázkoncentráció csökken. A szivárgás észlelése és kijavítása után a riasztás 
kézi visszaállítása végezhető A riasztási kimenet alaphelyzetbe állításához kapcsolja ki és be a 
gázérzékelő tápellátását (pl. Húzza ki és csatlakoztassa újra a kábelét), ha a riasztási kimenet 
nem áll vissza a művelet után, ez azt jelenti, hogy a szivárgás meghaladta az 10000 ppm 
értéket, és a gázérzékelő ki kell cserélni.

A szivárgás érzékelő várható élettartama 10 év. A visszaszámlálás az érzekelőben lett beállítva, 
és az egység kijelzője olvassa le.
A visszaszámlálás lejárta előtt hat hónappal megjelenik egy jelzés az egység felhasználói 
interfészén. Ha a kalibrálás nem történik meg időben, megjelenik egy új üzenet a felhasználói 
interfészen, és az egység úgy működik, mint a fent leírt hűtőközeg veszteség érzékelő 
meghibásodása esetén.
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2.2.3 Hőcserélők vízhozama
Biztosítani kell, hogy működés alatt a vízhozam ne legyen nagyobb 1,5-szer és ne legyen alacsonyabb 0,5-ször mint 
az egységnek a Műszaki könyvben ismertetett névleges hozama.

2.2.4 A víz összetétele
A vízben oldott anyagok jelenléte korróziós jelenségeket okozhat a hőcserélőkben.
Kötelező meggyőződni arról, hogy a víz paraméterei megfelelnek-e az alábbi táblázatnak:

Leírás Értékek
Teljes keménység 2,0 ÷ 6,0 °f

1,2 ÷ 3,4 °d
Langelier adatok - 0,4 ÷ 0,4
pH 7,5 ÷ 8,5
Elektromos vezetőképesség 10÷500 µS/cm
Szerves elemek -
Hidrogén-karbonát (HCO3-) 70 ÷ 300 ppm
Szulfátok (SO42- ) < 50 ppm
Hidrogén-karbonát/ szulfátok (HCO3-/SO42-) > 1
Klórok ( Cl-  ) < 50 ppm
Nitrátok (NO3-  ) < 50 ppm
Acido solfidrico (H2S) < 0,05 ppm
Ammónium (NH3) < 0,05 ppm
Szulfitok (SO3), szabad klór (Cl2) < 1 ppm
Szén-dioxid (CO2) < 5 ppm
Fém kationok < 0,2 ppm
Mangánionok (Mn ++) < 0,2 ppm
Vasionok (Fe2 +, Fe3 +) < 0,2 ppm
Vas + Magnézium < 0,4 ppm
Foszfátok (PO43-) < 2 ppm
Oxigén < 0,1 ppm

ppm = mg/l
A táblázatban megadott határértékeket meghaladó értékű víz használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
Kötelező rendelkezni egy olyan rendszerről, amely kiküszöböli a vízben előforduló és a szűrő által nem kezelt 
szerves anyagokat, amelyek így a hőcserélőkben lerakódhatnak, ami idővel működési zavarokhoz és/vagy 
meghibásodásokhoz vezethet.
Szerves anyagok jelenlétében történő víz használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
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2.2.5 Gyúlékony hűtőközegekre vonatkozó figyelmeztetések
A gyúlékony hűtőközegekkel (A2L) rendelkező egységek, például az R32 telepítését az európai 
szabványoknak és előírásoknak, valamint adott esetben a helyi előírásoknak megfelelően kell 
végrehajtani.

A következő információk megfelelnek az IEC 60335-2-40:2018 szabványnak és mellékleteinek (a 
továbbiakban „Melléklet”) szerint jelentik, a szabvány angol nyelvű változatából lettek lefordítva, ez a 
nyelv tekintendő referenciának.

(Annex DD.2) A leolvasztási folyamat felgyorsításához vagy az egység tisztításához ne használjon a 
gyártó által előírttól eltérő rendszereket.

A kültéri egységet folyamatosan üzemelő gyújtóforrások nélküli környezetben kell tárolni (például: nyílt 
láng, gázégő vagy elektromos fűtőberendezés).

Ne lyukassza ki vagy ne égesse el.

Vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy a hűtőközegek nem tartalmaznak szagokat.

(Annex DD.3.3) Munkavállalók képzettsége

Az egység bármilyen telepítését, karbantartását, javítását, szétszerelését és ártalmatlanítását szakképzett 
személyzetnek kell elvégeznie az IEC 60335-2-40:2018 HH mellékletének megfelelően és a hatályos előírások 
követelményeinek megfelelően.
Példák műveletre:

• hűtőkör nyitása;
• tömítő elemek nyitása;
• szellőzőtér nyitása.

(Annex DD.4) Műveletekre vonatkozó információk

(Annex DD.4.2) Helyszíni ellenőrzések

Tűzveszélyes hűtőközeget tartalmazó rendszereken végzett bármilyen művelet végrehajtása előtt bizonyos 
biztonsági ellenőrzéseket kell végrehajtani a helyszínen annak biztosítása érdekében, hogy a gyulladásveszély a 
lehető legkisebb legyen. A légkondicionáló rendszerek javításához bármilyen művelet elvégzése előtt a DD.4.3 - 
DD.4.7 pontokat be kell elvégezni.
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(Annex DD.4.3) Működési folyamat

Minden műveletet ellenőrzött eljárás szerint kell végrehajtani, így minimalizálva a kockázatot, hogy a művelet 
elvégzése alatt gyúlékony gáz vagy gőz lehet jelen.

(Annex DD.4.4) Általános munkaterület

Az egységen dolgozó és a munkaterületen dolgozó összes személyzetnek tájékoztatást kell kapnia az elvégzendő 
munka jellegéről. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát.

(Annex DD.4.5) Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A területet megfelelő hűtőközeg-érzékelővel ellenőrizni kell a műveletek előtt és alatt, annak biztosítása érdekében, 
hogy a szakemberek tisztában legyenek a potenciálisan gyúlékony légkörök jelenlétével.
Győződjön meg arról, hogy a használt hűtőközeg-érzékelő vagy szivárgás érzékelő alkalmas-e az egység 
hűtőközegével való használatra, például, hogy nem szikrázik-e, hogy megfelelően tömített vagy gyújtószikramentes-e.

(DD.4.6. Melléklet) Tűzoltó rendszerek jelenléte

Ha bármilyen olyan munkát kell végrehajtani az egységen, amely megköveteli az egység egyes részei hőmérsékletének 
emelését (pl. keményforrasztás), megfelelő tűzoltórendszerrel kell rendelkezni. A hűtőközeg feltöltési területe mellett 
kötelező por vagy CO2 oltórendszerrel rendelkezni.

(Annex DD.4.7) Nincsenek gyújtóforrások

Az egységen műveleteket végző kezelő semmilyen gyújtóforrást nem használhat úgy, hogy az tűzveszélyt vagy 
robbanásveszélyt idézzen elő. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a cigarettát is, kellően távol kell tartani 
az egység telepítési, javítási eltávolítási vagy ártalmatlanítási helyétől,mivel ezekben a fázisokban a hűtőközeg a 
környező térbe kerülhet. A művelet megkezdése előtt elemezni kell az egység körüli területet, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy nem áll-e fenn gyulladás vagy nyílt láng jelenlétének kockázata. Helyezze ki a „Tilos a dohányzás” táblát.
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(Annex DD.4.8) Szellőztetett terület

A rendszer bármely alkatrészének leválasztása vagy bármilyen "melegen” végzett munka elvégzése előtt győződjön 
meg arról, hogy a művelet végrehajtási területe nyitott vagy megfelelően szellőzik. Bizonyos szellőzési sebességet 
folyamatosan fenn kell tartani a munka teljes időtartama alatt. A szellőző levegőnek biztonságosan el kell juttatnia a 
hűtőközeg szivárgását, és lehetőleg szabad légkörbe kell juttatnia.

(DD.4.9. Melléklet) A légkondicionáló egység ellenőrzése

Néhány elektromos alkatrész kicserélésekor az új alkatrészeknek a célnak megfelelőnek és a specifikációknak 
megfelelőnek kell lenniük. Mindig be kell tartani a gyártó karbantartási és javítási útmutatásait. Ha kétségei vannak, 
a művelet végrehajtása előtt forduljon a gyártó műszaki ügyfélszolgálatához.
A gyúlékony hűtőközeget használó berendezéseknél a következő ellenőrzéseket kell elvégezni (egyes pontok csak 
az épületbe beépített hűtőközeget tartalmazó egységekre vagy alkatrészekre vonatkoznak):

• a hűtőközeg-töltetnek összhangban kell lennie annak a helyiségnek a méretével, amelybe a hűtőközeget 
tartalmazó alkatrészeket beépítik;

• a szellőző gépeknek és a elvezető rendszereknek megfelelően kell működniük, nem lehetnek eltömődve;
• az egység és az alkatrészek címkézésének és jelölésének láthatónak és olvashatónak kell lennie. Az olvashatatlan 

címkéket és jelöléseket ki kell cserélni;
• A hűtőközeg csöveit vagy a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket olyan helyre kell telepíteni, amely nincs kitéve 

olyan anyagoknak, amelyek korrodálhatják őket, kivéve, ha az alkatrészeket korrózióálló anyagokból építik vagy 
védik a korróziótól.

(DD.4.10. Melléklet) Az elektromos alkatrészek ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javításának és karbantartásának tartalmaznia kell az első biztonsági ellenőrzéseket és az 
alkatrészek ellenőrzési eljárásait. Ha olyan hiba áll fenn, amely veszélyeztetheti a biztonságot, addig az körhöz nem 
szabad elektromos áramot csatlakoztatni, amíg a hiba meg nem oldódott. Ha a hiba nem oldható fel azonnal, de a 
beavatkozás folytatása szükséges, megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Erről a megoldásról értesíteni 
kell az egység tulajdonosát, hogy az összes felet értesítsék.
Az első biztonsági ellenőrzések a következőket tartalmazzák:

• a kondenzátorok kisütésének ellenőrzése: úgy kell végrehajtani, hogy elkerülhető legyen a szikrák lehetősége;
• hűtőközeg-töltés, hűtőközeg-visszanyerés vagy vákuum kezelés közben semmilyen aktív alkatrész nem lehet 

kitéve;
• ellenőrizze a földelő csatlakozás folytonosságát.

(DD.5. Melléklet) Tömített alkatrészek javítása

(Annex DD.5.1)

A tömített alkatrészek javítása során a védőburkolatok, tömített burkolatok stb. eltávolítása előtt minden áramellátást 
le kell választani a beavatkozásnak kitett egységről.
Ha a beavatkozás során feltétlenül szükséges az egység áramellátásának fenntartása, akkor a folyamatosan működő 
hűtőközeg érzékelő rendszert a legkritikusabb pontra kell helyezni, hogy figyelmeztessen minden potenciálisan 
veszélyes helyzetre.
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(Annex DD.5.2)

Különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az elektromos alkatrészeken végzett beavatkozás közben 
a tokozás ne változzon meg oly módon, hogy az veszélyeztesse a védelem szintjét.
Ennek magában kell foglalnia a kábelek károsodását, a túl sok csatlakoztatást, a nem az eredeti specifikációknak 
megfelelő csatlakozókat, a kábeltömszelencék hibás összeszerelését stb.
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e felszerelve.
Győződjön meg arról, hogy a szigetelő- vagy tömítőanyagok állapota megfelelő-e még ahhoz, hogy megakadályozzák 
a gyúlékony keverékek bejutását. A pótalkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó előírásainak.

(DD.6. Melléklet) Gyújtószikramentes alkatrészek javítása

Ne alkalmazzon állandó induktív vagy kapacitív terhelést a körre anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy az nem 
haladja-e meg a használt berendezés számára megengedett feszültséget és áramot.
A gyújtószikramentes alkatrészek az egyedüli alkatrészek, amelyeken beavatkozást lehet végezni, amikor feszültség 
alatt vannak gyúlékony légkörben. A tesztelő berendezést megfelelően kell kalibrálni.
Az alkatrészeket csak a gyártó által megadottakra cserélje ki. Más alkatrészek szivárgás esetén a hűtőközeg 
meggyulladását okozhatják.

(Annex DD.7) Kábelezés

Ellenőrizze, hogy a kábelezésen nem áll-e fenn kopás, korrózió, túlzott nyomás, rezgés, éles szélek vagy egyéb káros 
környezeti tényező. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni az öregedés vagy a folyamatos rezgések hatásait is, 
amelyeket olyan források okoznak, mint a kompresszorok vagy a ventilátorok.

(DD.8. Melléklet) Tűzveszélyes hűtőközeg érzékelése

Semmilyen körülmények között sem szabad esetleges gyújtóforrást hűtőközeg szivárgás keresésére vagy észlelésére 
használni. Halogénfáklyát (vagy bármilyen más, nyílt lángot használó detektort) nem szabad használni.
A következő detektálási módszerek elfogadhatónak tekinthetők minden hűtőrendszerben.
Elektronikus szivárgás keresők használhatók a hűtőközeg szivárgásának észlelésére, de gyúlékony hűtőközegek 
esetén előfordulhat, hogy az érzékenység nem megfelelő, vagy újrakalibrálásra lehet szükség (az érzékelő rendszert 
hűtőközegtől mentes területen kell kalibrálni). Győződjön meg arról, hogy a szivárgásérzékelő nem potenciális 
gyújtóforrás, és hogy alkalmas-e az alkalmazott hűtőközeghez.Az érzékelő rendszert a hűtőközeg LFL-jének 
százalékára kell beállítani, és az alkalmazott hűtőközegre kell kalibrálni, és meg kell erősíteni a megfelelő százalékos 
gázmennyiséget (minimum 25%).
A szivárgás érzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeggel is használhatók, de a klórtartalmú tisztítószerek használatát 
kerülni kell, mivel a klór reagálhat a hűtőközeggel és korrodálhatja a rézcsöveket.
Megjegyzés: példák a szivárgás érzékelő folyadékokra:

• a buborék módszer;
• a fluoreszcens szerek módszere.

Szivárgás gyanúja esetén az összes nyílt lángot el kell távolítani/el kell oltani.
Olyan szivárgás észlelése esetén, amely forrasztást igényel, az összes hűtőközeget el kell távolítani a rendszerből, 
vagy el kell különíteni (elzáró szelepek segítségével) a rendszer szivárgástól távol eső részén. A hűtőközeget a 
DD.9. Mellékletnek megfelelően kell eltávolítani.
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(DD.9. Melléklet) Eltávolítás és kiürítés

Amikor a hűtőközeg köre javítás vagy bármilyen más cél miatt nyitásra kerül, a hagyományos eljárásokat kell 
alkalmazni. A gyúlékony hűtőközegek esetében azonban fontos a bevált gyakorlatok betartása, mivel figyelembe kell 
venni a tűzveszélyességet.
A következő eljárást kell betartani:

• távolítsa el a hűtőfolyadékot;
• öblítse ki a kört inert gázzal (opcionális A2L hűtőközeghez);
• ürítse ki a kört (opcionális az A2L hűtőközeghez);
• vágással vagy forrasztással nyissa ki a kört.

A hűtőközeg-töltetet a megfelelő gyűjtőedényekbe kell visszanyerni. Az A2L-től eltérő gyúlékony hűtőközegeket 
tartalmazó egységeknél a rendszert oxigénmentes nitrogénnel kell átöblíteni, hogy az egység biztonságos legyen az 
éghetőség szempontjából. Lehet, hogy ezt a folyamatot többször meg kell ismételnie. Sűrített levegőt vagy oxigént 
nem szabad a hűtőkörök mosására használni.
Az A2L-től eltérő gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó egységeknél a mosást úgy kell végrehajtani, hogy a rendszerben 
a vákuumot oxigénmentes nitrogénnel meg kell szakítani, és az üzemi nyomás eléréséig, majd a légkörbe kell 
engedni, majd a rendszert vissza kell állítani vákuumra . Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg nincs több 
hűtőközeg a rendszerben. A végső oxigén mentes nitrogén töltés felhasználásakor a rendszert légköri nyomásig ki 
kell üríteni a beavatkozás lehetővé tételéhez. Ez feltétlenül szükséges, ha a csöveken keményforrasztást kívánnak 
végezni.

(DD.10. Melléklet) Töltési eljárás

A hagyományos töltési eljárás mellett a következő követelményeknek kell megfelelni:
• győződjön meg arról, hogy a különböző hűtőközegek nem szennyeződnek a töltőberendezés használata közben. 

A tömlőknek vagy vezetékeknek a lehető legrövidebbeknek kell lenniük a hűtőközeg-tartalom minimalizálása 
érdekében;

• a tartályokat megfelelő helyzetben kell tartani az utasításoknak megfelelően;
• az áramkör hűtőközeggel történő feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a légkondicionáló rendszer földelt-e;
• jelölje be a rendszert, amikor a töltés befejeződött;
• rendkívül óvatosnak kell lenni, nehogy túlterhelje a rendszert túlzott mennyiségű hűtőközeggel.

A rendszer betöltése előtt a tömörséget megfelelő keverékkel történő préseléssel ellenőrizni kell. A rendszert a 
szivárgás érzékelővel kell tesztelni a töltés befejezése után, de az indítás előtt. A helyszín elhagyása előtt további 
szivárgás érzékelő tesztet kell végrehajtani.

(Annex DD.11) Leszerelés

Az eljárás végrehajtása előtt elengedhetetlen, hogy a technikus teljesen ismerje az egységet és annak minden 
részletét Jó gyakorlat, hogy az összes hűtőközeg biztonságos kinyerése. A művelet végrehajtása előtt mintát kell 
venni az olaj és a hűtőközeg keverékéből, ha elemzésre van szükség a visszanyert hűtőközeg újrafelhasználása 
előtt.
a) Ismerje meg a rendszert és annak működését.
b) Válassza le a elektromosan a rendszert.
c) Az eljárás végrehajtása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

• szükség esetén mechanikus mozgató rendszer rendelkezésre áll-e a hűtőközeg tartályok kezelésére;
• minden egyéni védőfelszerelés rendelkezésre áll és megfelelően használják;
• a helyreállítási folyamatot mindig hozzáértő személy felügyeli;
• jelölje be a rendszert, amikor a töltés befejeződött;
• a helyreállító rendszer és a tartályok megfelelnek a megfelelő szabványoknak.



Eredeti utasításokból lefordítva

Packaged Rooftop

23

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

UATYA
4P645202-2

d) Szivattyúzza le a rendszert, ha lehetséges.
e) Ha nem lehetséges a vákuum, akkor hozzon létre egy elosztót a hűtőközegnek a rendszer különböző részeiből 
történő kiürítéséhez.
f) A helyreállítás előtt ellenőrizze, hogy a tartály a mérlegre lett-e helyezve.
g) Indítsa el a helyreállító gépet, és használja az utasításoknak megfelelően.
h) Ne töltse túl a tartályokat (ne töltse fel a folyadék töltet 80% -át meghaladó mennyiséget).
i) Ne lépje túl a tartályok maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem.
j) Ha a tartályokat megfelelően töltötték fel és a folyamat befejeződött, ellenőrizze, hogy a hengereket és az egységet 
azonnal eltávolították-e a helyszínről, és hogy az egység összes elzáró szelepe zárva van-e.
k) A visszanyert hűtőközeget csak akkor lehet feltölteni egy másik rendszerbe, ha azt szűrésre és ellenőrzésre került.

(Annex DD.12) Címkék

Az egységen címkét kell elhelyezni, jelezve, hogy leszerelésre került, és el lett távolítva a hűtőközeg. A címkét 
dátummal és aláírással kell ellátni. Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszerek esetén ellenőrizze, hogy a 
készüléken lévő címkék jelzik-e, hogy a rendszer gyúlékony hűtőközeget tartalmaz.

Annex DD.13) Lefejtés

Ha hűtőközeget távolít el egy rendszerből, akár karbantartás, akár leszerelés céljából, ajánlott bevált gyakorlat, hogy 
az összes hűtőközeget biztonságosan el kell távolítani.
A hűtőközeg tartályokba történő átvitelénél ügyeljen arra, hogy csak megfelelő edényeket használjon a hűtőközeg 
visszanyerésére. Győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő számú helyreállító edény a rendszer 
teljes feltöltéséhez. Minden felhasznált edényt meg kell jelölni a visszanyert hűtőközeghez, és fel kell tüntetni az 
adott hűtőközeget (pl. speciális hűtőközeg-visszanyerő edények). A tartályoknak megfelelő működési feltételek 
mellett biztonsági szeleppel és a hozzá tartozó elzárócsappal kell rendelkezniük. Az üres helyreállító edényeket ki 
kell üríteni, és ha lehetséges, le kell hűteni a helyreállítás megkezdése előtt.
A visszanyerő rendszernek jó üzemi állapotban kell lennie, utasításokkal kiegészítve, és alkalmasnak kell lennie 
az összes megfelelő hűtőközeg visszanyerésére, ideértve adott esetben a gyúlékony hűtőközegeket is. Ezen felül 
rendelkezésre kell állnia jó üzemi állapotú kalibrált mérlegeknek. A tömlőknek szivárgásmentes csatlakozóelemekkel 
kell rendelkezniük, és jó állapotban kell lenniük. A visszanyerési rendszer használata előtt győződjön meg arról, hogy 
az megfelelő működési állapotban van, a megfelelő karbantartást elvégezték, és minden kapcsolódó elektromos 
alkatrész tömítve van a hűtőközeg felszabadulása esetén fellépő gyulladás megakadályozása érdekében. Kétség 
esetén forduljon a gyártóhoz.
A visszanyert hűtőközeget a megfelelő hasznosító tartályokban kell visszajuttatni a szállítónak, és ki kell állítani a 
veszélyes hulladék szállítási okmányát. Ne keverje a hűtőközegeket a visszanyerő rendszerekben és különösen a 
tartályokban.
Ha el kell távolítani a kompresszorokat vagy a kompresszorolajat, győződjön meg arról, hogy a kompresszorokat 
elfogadható szintre ürítették-e, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a gyúlékony hűtőközeg nem marad az 
olajjal keverve. A kiürítési folyamatot a kompresszor visszaszállítása előtt kell elvégezni. A folyamat felgyorsítására 
önmagában a kompresszorház elektromos fűtése használható.
Amikor az olajat kinyerik a rendszerből, biztonságosan kell kezelni és szállítani.
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2.3 Zaj
Az egység bekapcsolása, az összetevői működésbe lépésével a működési fokozat függvényében változó szintű 
zajkibocsátást eredményez.
Megfelelő hely kiválasztásával és szakszerű telepítéssel elkerülhető az egység rezgéséből, ütődéséből és 
vibrációjából eredő zavaró zajkibocsátás.

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

A határolóelemek eltávolításával hideg, meleg és éles alkatrészekhez férhet hozzá.

Az elektromos dobozok és kapcsolószekrény kinyitásával feszültség alatt lévő összetevőkhöz férhet 
hozzá.

A műszerek csatlakoztatása a hűtőközeg köréhez enyhén gyúlékony hűtőközeg kibocsátását 
okozhatja.

Tilos:
 - a személyek védelmét szolgáló védőburkolatokat eltávolítani vagy hatástalanítani;
 - az egységre szerelt készülékeket akár részben is kiiktatni és/vagy módosítani.

A hőszivattyúban történő működtetés esetén a kiolvasztási ciklusok alatt a jég megolvadása miatt víz csepeg a 
talajra.
Amennyiben a vizet nem eresztik le, akkor fagypont alatti hőmérsékletek esetén veszélyes jégcsapok keletkezhetnek.
Zárja körbe a zónát a balesetek elkerülése érdekében.
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2.5 A hűtőfolyadékkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
Ez a termék a Kiotói Egyezmény alá tartozó fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje ezeket a 
gázokat a légkörbe.
Hűtőközeg típusa: R32.
GWP-érték: 677. Alapzat "IPCC Fifth Assessment Report". 
A GWP a globális felmelegedési potenciált jelenti.
A hűtőfolyadék mennyiségét az egységen lévő címke mutatja. A hűtőfolyadék esetleges szivárgásának azonosítása 
érdekében rendszeres időközönként a helyi és/vagy uniós előírások szerinti ellenőrzéseket kell elvégezni.

2.5.1 Veszélyek és egészségre gyakorolt hatások
Véletlenszerű felszabadulás esetén a folyadék gyors elpárolgása fagyást okozhat.
A folyadékkal való érintkezés esetén:

 - az érintett részeket fel kell olvasztani vízzel;
 - óvatosan távolítsa el a ruházatot;
 - öblítse le bő vízzel.

A szennyezett ruhát és cipőt az újrafelhasználás előtt ki kell mosni.
A magas gőzkoncentráció fejfájást, szédülést, álmosságot és hányingert okozhat, továbbá eszméletvesztéshez és 
szívritmuszavarhoz vezethet.
Belélegzés esetén vigye a sérültet a szabadba. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés és/vagy oxigén. Azonnal 
hívjon orvost
Szembe kerülés esetén távolítsa el a kontaktlencséket. Azonnal öblítse ki bő vízzel – a szemhéj alatt is – legalább 
15 percig.

A hűtőközeg gyártója által összeállított biztonsági adatlap az egység gyártójától szerezhető be.

Az ezekben az egységekben használt hűtőközegek az ASHRAE szerint A2L besorolásúak, amelyet 
korlátozott gyúlékonyság jellemez (lángsebesség <10 cm/s). A hűtőközeg szivárgása stagnál a 
kibocsátást körülvevő terület alsó részén.
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3 A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS TÁROLÁSA

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

3.2 Szállítás
Az egységnek a gyárból történő szállítása megfelelő eszközökkel, megfelelő rögzítés mellett történik annak 
érdekében, hogy megakadályozható legyen a közúti szállítás közbeni esetleges elmozdulást, mivel ez károsíthatja 
vagy balesetet okozhat.
Abban az esetben, ha más eszközökre való átrakodásra is sor kerül a szállítás folytatásához, akkor minden szükséges 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a károk elkerülése érdekében biztosítottak legyenek a megfelelő 
biztonsági feltételek mind a felhasznált eszközök, mind a lerögzítés tekintetében.
Amennyiben az egységet egyenetlen utakon szállítják, akkor erről előzetesen tájékoztatni kell a gyártót, hogy 
megtehesse a szükséges óvintézkedéseket az egység károsodásának megelőzése érdekében.
Konténerben történő szállítás esetén gondoskodjon a megfelelő lerögzítésről.
Közúti, tengeri vagy légi szállítással kapcsolatban lásd az ADR, IMDG és IATA kódokat stb. a szállítás idején hatályos.
A szállítás megszervezése előtt a gyártó közli a gépben található hűtőközeg mennyiségét és típusát.

Az enyhén gyúlékony hűtőközegekkel (A2L) rendelkező egységek szállítását az európai 
szabványoknak és előírásoknak, valamint adott esetben a helyi előírásoknak megfelelően kell 
végrehajtani.
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3.3 Mozgatás
Minden mozgatási művelet előtt ellenőrizze, hogy a használt gép emelési kapacitása megfelel-e az egység súlyának.
A mozgatást szakképzett személynek, megfelelő felszerelés használata mellett kell végeznie.

Minden emelési műveletnél ügyeljen arra, hogy az egység gondosan rögzítve legyen, hogy elkerülje a 
véletlenszerű felborulást vagy leesést.

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

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

Semmilyen esetben sem tartózkodjon és/vagy haladjon át az egység alatt vagy közelében, ha az 
felemelt állapotban van. Csak az egységhez tervezett és rendelkezésre bocsátott emelőrendszereket 
használja.

Az egység kirakodása és elhelyezése során ügyeljen arra, hogy ne történjenek hirtelen vagy gyors mozdulatok, 
illetve ne használja az egység összetevőit a felfüggesztéshez.
Ellenőrizze, hogy a gép és az emelőkengyelek megfelelő méretekkel és teherbírással rendelkezzenek, továbbá 
szigorúan tartsa be a kezelési utasításokat. Csak kifogástalan állapotú felszerelést használjon.
Ellenőrizze, hogy az emelőberendezések megfelelő méretekkel és teherbírással rendelkezzenek, továbbá szigorúan 
tartsa be a kezelési utasításokat. Csak kifogástalan állapotú felszerelést használjon.
Az egységen bármely művelet (pl. kicsomagolás és csatlakoztatás) csak talajra helyezett állapotban végezhető el.
Minden esetben kövesse az egységhez mellékelt emelési utasításokat.
Az egység alatt egy raklap található, amely lehetővé teszi az egység megfelelő villástargoncával történő kirakodását 
és mozgatását.
Az egység alapzata alá rezgéselnyelők beiktatását csak legfeljebb a talajtól számított 200 mm-es magasságba 
emelve, valamint az egység alatt mindennemű alkatrész eltávolítása mellett végezze el.
A raklap elvétele előtt távolítsa el az egységet rögzítő csavarokat.
A csavarok az alapzat hornyolt furataiból láthatók, a kicsavarozáshoz a 10. ábrán mutatott
A raklap eltávolítása után az egységet csak és kizárólag hevederekkel lehet felemelni, és a sárga emelőkonzolokat 
az alaphoz kell rögzíteni.
Használjon megfelelő bilincseket a hevederek rögzítéséhez az emelőkonzolokhoz.

csavarkulcsot használja. 2 Heveder emelőcsőhöz való illesztése
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Emeléshez használja az egységben lévő összes konzolt.

csavarkulcsot használja. 3 Kengyellel történő emelés

A kengyeleknek az egységgel való érintkezésének elkerülése érdekében a felső éleken megfelelő 
védőeszközöket kell elhelyezni.

Az egység szélessége mentén elrendezett heveder használata kötelező, hogy az emelés során biztosítható legyen 
a stabilitás

3.4 Tárolás

Az egység enyhén gyúlékony A2L besorolású hűtőgázt tartalmaz.

Az egységek tárolását a helyi előírásoknak megfelelően kell végezni.
Az egységet olyan sík és az egység tömegét elbírni képes felületre kell helyezni ügyelve arra, hogy az egység 
szerkezetében ne keletkezzenek géphibát okozó deformációk.
A kültéri telepítésre kialakított egység esetén a normál légköri viszonyokkal szemben az egység ellenálló.

Magas hőmérséklet esetén a csomagolt egységeket napfénytől távol kell elhelyezni.

Ne használjon lángot és/vagy hőforrást a gépek közelében.
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4 A TERMÉK LEÍRÁSA

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

4.2 Nem rendeltetésszerű használat
Tilos az egységet:

 - robbanásveszélyes légkörben;
 - gyúlékony légkörben;
 - különösen magas portartalmú környezetekben;
 - a meghatározott védelmi besorolással (IP) nem összeférhető környezetekben;
 - oktatásban nem részesített személyek által;
 - a hatályban lévő szabvánnyal ellentétes módon;
 - szakszerűtlen telepítés mellett;
 - betáplálási hibák mellett;
 - az utasítások részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyásával;
 - karbantartás elmulasztása és/vagy nem eredeti pótalkatrészek használata mellett;
 - hatástalanított biztonsági készülékek mellett.
 - a gyártó által nem engedélyezett módosítások és egyéb beavatkozások mellett használni.
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4.3 Vezérlő és biztonsági készülékek
Az egység egészét elektronikus, mikroprocesszoros vezérlés irányítja, amely különböző hő- és nyomásérzékelők 
segítségével gondoskodik arról, hogy az egység a biztonsági határértékeken belül üzemeljen.
Az egység vezérlésével összefüggő paraméterek az egység dokumentációjának szerves részét képező „Vezérlési 
útmutatóban” találhatók.
Az egység vezérlésével összefüggő paraméterek az egység dokumentációjának szerves részét képező „Kezelési 
útmutatóban” találhatók.
Ugyanebben a kézikönyvben található azon logikák részletes leírása, amelyekkel az egység a különböző működési 
fázisokban vezérelhető.
A vezérlő és biztonsági készülékek listáját a műszaki dosszié tartalmazza.

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

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

4.6 Műszaki tulajdonságok
Közvetlen tágulású légkondicionáló hermetikus kompresszorokkal, párologtató szerelvény radiális vagy centrifugális 
ventilátorokkal és kondenzációs szerelvény axiális ventilátorokkal.
Az egység két, egymással összekapcsolt, de funkcionális szempontból elkülönített részből áll. Az egyik rész a belső 
és a kezelt környezet által elnyelt energia légkör felé történő leadására szolgál. A másik rész a levegő kezelését 
szolgálja, és lehetővé teszi a kezelendő zárt tér légkondicionálását.
A levegőcserére alkalmas konfigurációk esetén hővisszanyerés, valamint szabad hűtés/szabad fűtés érhető el.
A fűtés esetében rendelkezésre állhat gázhőgenerátor, melegvíz-tekercs vagy elektromos ellenállások csoportja.
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4.7 Aeraulikus áramkör

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

Az EC ventilátorok nem rendelkeznek távirányító kapcsolóval, és folyamatosan feszültség alatt 
vannak mindaddig, amíg az egység főkapcsolóját le nem zárják.

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

Ahol:
 - Q = Teljes légáram [m3/h]
 - n = az egységre szerelt ventilátorok száma
 - k = a ventilátor fúvókájától függő állandó
 - ΔP = A fúvókán mért nyomáskülönbség [Pa]

A nyomáskülönbség és a légáram értéke közvetlenül a mikroprocesszor kijelzőjéről olvasható le, amely automatikusan 
szabályozza a légáramot.
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4.8 Vezérlőpanelek
Az egységet egy mikroprocesszorral ellátott elektronikus rendszer kezeli teljes mértékben, érintőképernyős 
interfésszel.
A kijelzőn keresztül elérhető az egység összes funkciója, például a működési paraméterek megtekintése, a 
paraméterek beállítása, a problémák kezelése és elemzése.

csavarkulcsot használja. 4 Fő funkciófelület

Az alapvető műveletek, például az egység indítása és leállítása, az alapérték megváltoztatása és az üzemállapot 
ellenőrzése könnyen elvégezhetők.
Egyéb műveletekről olvassa el az ellenőrzési kézikönyvet, amely az egység dokumentációjának szerves része.
Az alábbi utasítások a főképernyőre vonatkoznak, amely bármely más képernyőről elérhető, a "Menü" szimbólummal 
ellátott ikonnal, ha van, vagy a "zöld bal nyíl" szimbólummal.

  "Menü" A fő felületen az ikon lenyomásával a "Menü” felületre lehet lépni. Bármilyen más felületről az ikon 
megnyomásával visszaléphet egy szintet;

  Ezzel az ikonnal a korábbi menü "hurok" -ra lehet visszalépni az aktív hitelesítő adatok megtartásával.

4.8.1 Egység bekapcsolása és kikapcsolása kijelzőről
A főképernyőn használja az "On/Off" ikont az egység indításának és leállításának képernyőjéhez való lépéshez.
A felület felső részén az egység állapota látható, középen egy "On/Off” ikon látható.
Az ikon megérintésével az egység állapota „üzemelés alatt”-ról „kikapcsolt”-ra vált és fordítva.

4.8.2 Egység bekapcsolása és kikapcsolása külső jóváhagyással
Annak érdekében, hogy a készüléket külső jóváhagyásra bekapcsolhassa és kikapcsolhassa, ellenőrizze, hogy a 
funkció aktív-e.
Az egység bekapcsolásához zárja a külső jóváhagyást. A leállításhoz meg kell nyitni.
A külső jóváhagyást a sorkapcson lévő "1" és "2" terminálhoz kell csatlakoztatni.

A külső jóváhagyásnak tiszta kapcsolatnak kell lennie.
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4.8.3 Alapérték módosítás
A főképernyőn a "Menü" ikon segítségével lépjen a főmenübe.
Az „alapérték” almenüben válassza ki a funkciót, ahonnan az alapértéket szeretné módosítani.
Görgesse a paramétereket addig, amíg megjelenik az alapérték paraméter.
Válassza ki az alapérték paramétert a módosító billentyűzet aktiválásához.
Állítsa be az új értéket, és erősítse mag a zöld pipa szimbólummal.

4.8.4 Idősávok beállítása
Az idősáv beállításhoz jelszóval történő hozzáférés szükséges.
A főképernyőn a "Menü" ikon segítségével lépjen a és válassza „Paraméterek” menüt.
A "Paraméterek" almenüben válassza az "ES - Energiatakarékosság" funkciót az idősávok paramétereinek 
eléréséhez.
Válassza ki a módosítandó paramétert a módosító billentyűzet aktiválásához.
Állítsa be az új értéket, és erősítse mag a zöld pipa szimbólummal.

4.8.5 Nyelv módosítás
A főképernyőn a "Menü" ikon segítségével lépjen a főmenübe, és válassza a "Nyelvek" menüt, hogy hozzáférjen 
azokhoz a képernyőkhöz, ahol az elérhető nyelvek megjelennek.
Ha az adott nyelv nem áll rendelkezésre a képernyőn, a nyilakkal rá lehet keresni.
A nyelv kiválasztással aktiválódik a kiválasztott nyelv

4.8.6 Idő és dátum módosítása
A „Konfigurációk” opcióban válassza ki a „Dátum és idő” opciót a beállítások módosításához tartozó képernyő 
megnyitásához
A jobb alsó oldalon található feliratos ikon kiválasztásával megnyílik a módosítás képernyője.
Az egyes zöld színű értékek kiválasztásával aktiválódik a virtuális képernyő, amelyen keresztül beállíthatók az új 
értékek. A beállítás után az értéket a pipa szimbólummal meg kell erősíteni.
Az értékek módosítása után a beállítást a jobb alsó részen található mentés ikonnak kell elmenteni.
A bal oldali nyíllal visszaléphet a korábbi felületre az elvégzett módosítások nélkül.

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



Eredeti utasításokból lefordítva

Packaged Rooftop

34

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

UATYA
4P645202-2

5 TELEPÍTÉS
A telepítés során, illetve ha az egységen beavatkozásokat kell végezni, szigorúan tartsa be az ebben a kézikönyvben 
foglalt utasításokat, valamint az egységen feltüntetett előírásokat, továbbá alkalmazza az adott helyzetben szükséges 
óvintézkedéseket.

A hűtőkörben uralkodó nyomás és az egységhez tartozó elektromos összetevők veszélyhelyzeteket 
teremthetnek a telepítés és karbantartás során végrehajtott beavatkozások során.

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

5.2 A telepítés helye
Az egység telepítési helyének és hozzá tartozó csatlakozások helyének meghatározásához az alábbi szempontokat 
kell figyelembe venni:

 - a légjáratok méretei és iránya;
 - a hidraulikacsövek méretei és iránya;
 - az elektromos betáplálás helye;
 - hozzáférhetőség a karbantartási és javítások műveletek során;
 - a tartófelület teherbíró képessége;
 - a léghűtésű kondenzátor szellőztetése;
 - tájolás és a napfénynek való kitettség. Amennyiben lehetséges, ne tegye ki a kondenzátorbetétet közvetlen 

napfénynek;
 - a meghatározó szellőzőjáratok iránya. Ne helyezze el az egységet úgy, hogy a meghatározó szellőzőjáratokon 

keresztül a kondenzátorbetétbe levegő tudjon visszaáramlani;
 - a felületek típusa. Ne helyezze az egységet olyan felületekre, amelyek sötét színűek (például kátrányos felületek), 

mert ezek az egység működése közben túlhevülést okozhatnak;
 - visszhangok, hangrezgések és akusztikai kölcsönhatások az egységen kívüli elemekkel.

Ügyeljen arra, hogy ne legyenek jelen kémények, kivezetések, szellőzők és más berendezésekből 
távozó levegő. A levegőt beszívhatja a friss levegőt beáramoltató zsalu és az egységen keresztül ez a 
levegő a légkondicionálandó környezetekbe juthat.

A terméksorozat valamennyi modelljét kültéri telepítési helyzetekre (teraszok, kertek) terveztük és alakítottuk ki, ezért 
a levegő visszakeringetésének megelőzése érdekében feltétlenül kerülni kell a felépítményekkel való lefedését vagy 
a növények közelében való elhelyezését (még akkor se, ha csak részben takarják le az egységet).

Az egység méretrajzán szereplő méretezést kötelezően be kell tartani.

Ha az egységet különösen szeles területen telepítik, akkor szélfogók felállítására van szükség az 
egység meghibásodásának elkerülése érdekében.

A hőszivattyús egységekből a jégmentesítés során víz folyhat ki, ami fagypont alatti hőmérséklet 
esetén jéggé alakulhat. Ahhoz, hogy az egységet tökéletesen vízszintesen telepítse, a tartófelületen 
biztosítson lejtést, hogy a jégmentesítésből származó víz elvezetőkbe, kutakba vagy víz jelenléte 
esetén balesetveszélyt nem teremtő helyekre folyhasson.

Az egység enyhén gyúlékony A2L besorolású hűtőgázt tartalmaz.
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az egységet olyan helyre kell telepíteni, hogy a hűtőközeg szivárgása ne áramolhasson az 
épületekbe, és ne okozza személyek vagy tárgyak sérülését.
Hasonlóképpen, szivárgás esetén a hűtőközeg nem áramolhat a friss levegő beömlő nyílásaiba, 
ajtókba vagy hasonló nyílásokba, nem halmozódhat fel a járófelület alatt, a lefolyók belsejében.
A biztonsági szelepek ürítését olyan csővezetéken kell továbbítani, amely megfelel a nemzeti és/
vagy európai irányelveknek, biztosítva, hogy az ürítőnyílás ne legyen a lefolyók, aknák és egyéb 
hűtőközeget tartalmazó nyílások közelében; ne irányítsa az elvezetőt a friss levegő beömlő nyílásai, 
ajtók vagy hasonló nyílások közelében.
Ne vezesse az elvezetőt az EN378-2 szabvány szerint meghatározott gyújtóforrások közelében.
A telepítő felelőssége, hogy elvégezze az EN378-3 szabvány előírásainak megfelelő értékelést és 
osztályozást a telepítési hely veszélyességi területéről.
Ha korlátozóbb, mindig vegye figyelembe a hatályos helyi szabályozásokat.

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

5.3.1 Kültéri elhelyezés
Az egység elhelyezéséhez szilárd felületet kell kialakítani.
Ennek a felületnek teljesen síknak és vízszintesnek kell lennie, a méreteinek pedig alkalmasnak kell lennie az egység 
befogadásához.
A födémnek:

 - a környező talajhoz viszonyított, kb. 15-20 cm magasságú megfelelő alapzattal kell rendelkeznie;
 - lapos, vízszintes és megfelelő méretű, hogy elbírja az egység súlyát;
 - az egységnél legalább 30 cm-rel hosszabbnak és szélesebbnek kell lennie.

Az egységek alacsony szintű rezgést továbbítanak a talajba, ugyanakkor ajánlott az alapváz és a tartófelület közé 
egy merev gumiszalagot helyezni.
Abban az esetben, ha nagyobb fokú szigetelés szükséges, akkor a tartozékként kapható rezgéselnyelő tartók 
használata ajánlott.
Tetőre vagy közbenső padlóra történő felszerelés esetén az egységet és a csöveket el kell különíteni a falaktól és 
a mennyezettől. Az egységek nem helyezhetők magánirodák, hálószobák vagy alacsony hangkibocsátást igénylő 
területek közelébe.
Ne végezze a telepítést szűk vagy zárt helyeken, ellenkező esetben hangvisszaverődés, rezgések és az egységen 
kívüli elemekkel való akusztikus kölcsönhatások jelentkezhetnek.
A normál tekercsekkel (réz-alumínium) ellátott egységeket nem szabad agresszív kémiai atmoszférájú környezetbe 
telepíteni a maró jelenségek elkerülése érdekében.
Különös figyelmet kell fordítani a nátrium-kloridot tartalmazó légkörökre, amelyek hangsúlyozzák a galvánáramok 
okozta korróziót, ezért feltétlenül kerülni kell az egység kezeletlen elemekkel történő telepítését tengeri környezetben.
Tengeri környezetben, állattartó telepek közelében vagy erősen szennyező ipari területeken történő telepítéshez 
korróziógátló felületkezelő elemeket kell alkalmazni.
Minden esetben forduljon értékesítési osztályunkhoz a legmegfelelőbb megoldás meghatározásához.
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5.3.2 Zajcsillapítás
Az egységeket úgy tervezik és építik, hogy különös figyelmet fordítanak a működés közbeni zajkibocsátásra.
A szabványos változatok mellett rendelkezésre állnak olyan hangtompító anyaggal bélelt kompresszoros rekesszel 
felszerelt változatok, amelyek alacsonyabb zajkibocsátást biztosítanak.
A megfelelő telepítés mind a helyszín mind az alkatrészek tekintetében, amint az a vonatkozó fejezetben található, 
megakadályozza a vibrálásokat, a visszaverődéseket és a rezgéseket, amelyek különösen zavaróak lehetnek.
Ha a fenti utasítások betartása mellett be kell avatkozni a további csillapítás érdekében, akkor hangsorompók 
használata megfelelő megoldás.
Alapvető fontosságú, hogy az egység akusztikus szigetelésére irányuló bármilyen beavatkozás ne befolyásolja a 
készülék helyes telepítését és helyes működését.
Ehhez ne korlátozza a szerviz területeket, és kerülni kell a burkolatok felszerelését, amelyek visszavezetést hoznak 
létre a légbevezetés és a beszívás között.

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

Ha az egységnek vannak olyan részei, amelyek hidraulikus csatlakozását a telepítőnek kell elvégezni, 
a bemeneti csövekre kötelező egy 1 mm-t nem meghaladó hálós fémszűrő felszerelése. Ennek 
hiányában a garancia azonnal érvényét veszti.

5.4.1 Meleg vizes tekercs csatlakozása

A víz jellemzőit lásd a „Vízösszetétel” című részben.

Iszapos víz vagy magas mésztartalmú víz használata a tekercs teljesítményének gyors romlását 
okozhatja.

Csatlakoztassa a melegvíz-tekercset, figyelemmel az egység bemeneti és kimeneti jelzéseire.

Az átmérőket és a szükséges csatlakozás típusát a méretdiagramok mutatják be.
Javasoljuk, hogy a tekercs tápellátását víz és glikol keverékével biztosítsa százalékos arányban, a minimális téli 
hőmérséklet függvényében, hogy megakadályozza a víz fagyását a hidraulikus körben a nem használt fázisok alatt.

Ha víz és glikol keveréket nem használnak, akkor hosszabb ideig tartó használat esetén ki kell üríteni 
a hidraulikus rendszert.

A kör kiürítésének megkönnyítése érdekében rendelkezésre áll egy leeresztő szelep, amely a melegvíz-tekercs 
elosztójának alsó részén helyezkedik el. Ugyanazon az elosztón, de a felső részen található egy szellőzőszelep is, 
amely felhasználható a körben lévő légzsákok megszüntetésére.
A glikol tömegszázalékát a környezet minimális várható hőmérsékletének függvényében határozzuk meg.

Minimum környezeti hőmérséklet (°C) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Fagyáspont (°C) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
Fagyálló % súlyban
Etilénglikol 6 22 30 36 41 46 50 53 56
Propilénglikol 15 25 33 39 44 48 51 54 57

A hőmérséklet és nyomás maximális határai
A szükséges melegvíz hőcserélő és méret alapján a maximális vízhőmérséklet és nyomásviszonyok az alábbi 
táblázatban láthatók.

Akkumulátor Tmax=95°C Pmax=10bar Tmax=100°C Pmax=10bar
Akkumulátor előmelegítés ≤ 50-es méretekhez > 50-es méretekhez
Szabványos melegvizes hőcserélő ≤ 120-es méretekhez > 120-es méretekhez
Megnövelt melegvizes hőcserélő ≤ 50-es méretekhez > 50-es méretekhez
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5.4.2 A belső levegőhöz tartozó betét kondenzvizének leeresztése
A kondenzvizet gyűjtő edény egy menetes R 1” dugós csővel rendelkezik a csatlakozás érdekében.

csavarkulcsot használja. 5 Csatlakozás a kondenzvíz-gyűjtő edényhez

A lefolyócsőben mindig megfelelő szifont kell biztosítani, hogy a levegő kívülről ne szívódjon be rajta.
Lehetőség szerint az edényhez való csatlakozás után közvetlenül helyezze el a szifont.

  H  80 mm

H
H

/2

csavarkulcsot használja. 6 Szifon a kondenz elvezetéséhez

A kondenzvíz-elvezető csőrendszer nem csatlakoztatható fekete vagy fehér vízelvezetőkhöz, hanem az esőelvezető 
hálózatra kell kapcsolni a kellemetlen szagú gázok esetleges beszívásának elkerülése érdekében.

5.4.3 A külső levegőhöz tartozó betét kondenzvizének leeresztése
A kondenzvizet gyűjtő edény egy menetes R 1” dugós csővel rendelkezik a csatlakozás érdekében.

csavarkulcsot használja. 7 Csatlakozás a kondenzvíz-gyűjtő edényhez

A külső levegőhöz tartozó betét kondenzvíz-elvezetője szabadon hagyható.

Ha a kivezetett kondenzvíz elvezetésre kerül, akkor gondoskodni kell arról, hogy a csatlakozócsövek 
ne fagyhassanak be.

5.4.4 Csatlakozás a párásítóhoz
Lásd a párásító telepítését az „Opciók és tartozékok” fejezetben
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5.5 Elektromos csatlakozások
Minden villamos műveletet a szükséges jogi követelményeket teljesítő személynek kell elvégeznie, aki képzést és 
tájékoztatást kapott az ilyen műveletekkel kapcsolatos kockázatokról.
Az elektromos vezetékek és a hozzájuk tartozó összetevők méreteit és tulajdonságait az elektromos berendezések 
tervezésével megbízott személynek kell meghatároznia a telepítés időpontjában hatályos nemzetközi és az egység 
telepítési helye szerinti nemzeti jogszabályok betartásával.
Az egységen kívüli összetevők felszerelésével kapcsolatban kötelezően az egységhez mellékelt kapcsolási rajzot 
vegye igénybe.
Az elektromos kapcsolási rajznak a kézikönyvekkel együtt az egységen végzendő jövőbeli beavatkozásokhoz jó 
állapotban megőrzöttnek kell lennie.
Általános:

 - az elektromos csatlakozásokat az egységhez mellékelt elektromos kapcsolási rajzon található információk, 
valamint a telepítési hely szerinti országban érvényes előírások szerint kell kialakítani;

 - földelő csatlakozás létesítését törvény írja elő;
 - a telepítést végző személynek az elektromos kapcsolószekrényben lévő megfelelő földelő PE kapocsléchez kell 

csatlakoztatnia a föld kábelt;
 - a szerelőnek az EN 60204-1 szabvány 8.2.6. szakaszában meghatározottak szerint a földkábelt az elektromos 

panelben található földelőszalag megfelelő PE csatlakozójával kell összekötnie.
 - az általános tápfeszültség (lásd a megfelelő kapcsolási rajzot) nem térhet el ±10%-nál nagyobb mértékben és a 

fázisbeli egyensúlyhiánynak mindig 2% alatt kell maradnia. Ha ezt nem tudja biztosítani, akkor forduljon műszaki 
irodánkhoz, ahol megfelelő védőeszközöket jelölhetnek ki az Ön számára.

 - az általános tápfeszültség (lásd a megfelelő kapcsolási rajzot) nem térhet el ±10%-nál nagyobb mértékben és a 
fázisbeli egyensúlyhiánynak mindig 2% alatt kell maradnia;

 - a vezéráramkör betáplálása az elektromos kapcsolószekrényben lévő transzformátoron keresztül egy 
tápvezetéken történik; a vezéráramkört megfelelő biztosítékok védik;

 - ellenőrizze, hogy a tápvezetéket a megfelelő, óramutató járásával megegyező irányú fázissorrenddel 
csatlakoztatták-e.

Ez a berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak, a harmonikus áramerősségre vonatkozó 
korlátozásokra vonatkozóan, feltéve, hogy az "Ssc" rövidzárlati áram a berendezés áramellátása és 
a nyilvános rendszer közötti csatlakozási ponton nagyobb vagy ugyanaz, mint amit a készülékhez 
mellékelt kapcsolási rajz mutat.
A berendezés telepítőjének vagy felhasználójának felelőssége annak biztosítása, hogy szükség 
esetén az elosztóhálózat üzemeltetővel egyeztetve biztosítsa, hogy a berendezés csak olyan 
áramellátásra legyen csatlakoztatva, amelynek rövidzárlati "Ssc" teljesítménye nagyobb vagy egyenlő 
az egységhez mellékelt kapcsolási rajzon látható értékkel.

Az egység tápvezetékének csatlakoztatásához van egy vak fém karima az elektromos panel dobozának alsó részén.

csavarkulcsot használja. 8 Tápvezeték karima (elektromos panel alatti nézet)

A tápkábelek áthaladásához távolítsa el a karimát és fúrja át a speciális kábeltömszelencék beszereléséhez.
A tápkábelek átvezetéséhez távolítsa el a karimát, és fúrja ki a speciális "Atex" minősítésű kábeltömszelencék 
felszereléséhez.
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A tápkábel rögzítéséhez tápkábelrögzítő rendszereket alkalmazzon, amelyek ellenállnak a húzó és 
torziós erőknek.
A kábelek tömege nem nehezedhet az elektromos csatlakozásokra.

A kábel keresztmetszetének és a kábelvédelemnek a kapcsolási rajzon mutatottaknak kell 
megfelelnie.

Az elektromos kapcsolószekrényhez tartozó csatlakozóknak a megjelölt IP védettségi osztályúnak kell 
lenniük.

Az elektromos panelen három LED-del felszerelt szekvencia és minimális/maximális fázisfeszültség-relé található.
A világító zöld LED jelzi a háromfázisú vezeték jelenlétét, és a jóváhagyó érintkező zárt.
A sárga, röviden és lassan villogó LED jelzi a fázis hiányát (nyitva van a jóváhagyó érintkező).
A sárga röviden és gyorsan villogó LED jelzi a rossz fázissorrendet (nyitott jóváhagyó érintkező).
A piros LED rövid és gyorsan villogása, és a zöld LED világítása jelzi, hogy az áramellátás feszültsége meghaladja 
a szabályozott feszültséghatárokat (a jóváhagyó érintkező zárva van).
A hosszú ideig villogó piros LED jelzi feszültség hiány miatti riasztást a szabályozott értékhez viszonyítva (a jóváhagyó 
érintkező nyitva van).
A bekapcsolt piros LED jelzi a túlfeszültség riasztást az ellenőrzött értékhez viszonyítva (a beleegyező kontaktus 
nyitva van)

csavarkulcsot használja. 9 Fázissorrend-figyelő relé

A fázissorrend-figyelő relé érintkezője megszakítja a 230 V-os betáplálást, így a vezérlőt továbbra is 
ellátja árammal, a ventilátorok és kompresszorok viszont nem indulnak be.

Mielőtt bármilyen műveletet hajtana végre az elektronikus alkatrészeken, győződjön meg arról, hogy 
azok nincsenek-e feszültség alatt.

Ha a tápvezeték védelme érdekében differenciálkapcsolót használ, akkor az inverteres egységekben 
„B” vagy „B+” típusú, 300 mA-es minimális beavatkozási értékű és késleltetett kapcsolókat kell 
alkalmazni.

A külső áramforrásokról táplált, tiszta érintkezős elektromos csatlakozásokat megfelelő túláram-
védelemmel és földelési hibákkal szembeni védelemmel kell ellátni.
Az elektromos kapcsolószekrényben lévő tiszta érintkezők áramkörei narancssárga vezetékekkel 
rendelkeznek.
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5.6 Aeraulikus csatlakozások
A csatornák méretezését megfelelően kell elvégezni, hogy ne keletkezzen előre nem látható koncentrált és/
vagy elosztott terhelési veszteség, mivel ez csökkentheti a kezelt levegő áramlását a tervezetthez képest. A 
csatornák nyomásesése nem haladhatja meg a ventilátorok által szállított hasznos nyomómagasságát (bizonyos 
alkalmazásokhoz forduljon műszaki részlegünkhöz).

Az egységhez csatlakoztatott csatornák nem tartalmazhatnak az IEC 603335-2-40:2018 szabványban 
meghatározott gyújtóforrásokat.

5.6.1 Visszanyerő és betápláló csatornák
A vissza- és kiszállítási csatornák csatlakozásai különböző irányokra alakíthatók ki.
Egyes készülékeknél a csatorna irányának megválasztása a beépítéskor történhet meg, másoknál a megrendeléskor 
szükséges megadni.
Tekintse meg a "Rapid News" dokumentumunkat és/vagy a kiválasztás szoftvert a szükséges útmutatások helyes 
azonosításához.
A csatlakozáshoz el kell távolítani az egységhez mellékelt zárópaneleket.

csavarkulcsot használja. 10 Visszanyerő csatornák csatlakoztatása

csavarkulcsot használja. 11 Előremenő csatornák csatlakoztatása

csavarkulcsot használja. 12 Oldalirányú csatlakozás
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Ha a beömlés lefelé irányul, akkor az egység alapzatánál lévő panelt kell eltávolítani

csavarkulcsot használja. 13 Lefelé menő csatlakozás

Az FC2 változatnál a gép aljához képest jobb oldali lengéscsillapító gyárilag beszívócsillapítóként van beállítva.
Szükség esetén a visszatérő csappantyú és a külső levegő-csappantyú közvetlenül a mezőn megfordítható egyszerű 
módosítások elvégzésével:

B

C

D

C

csavarkulcsot használja. 14 FC2 zsalu szakasz 25-ös mérettől 50-es méretig

A

BD

csavarkulcsot használja. 15 FC2 zsalu szakasz 60-ös mérettől 190-es méretig

A képen látható hivatkozások a következőkre vonatkoznak:
 - A = hátsó panel;
 - B = visszatérő levegő csappantyú gyári állásban;
 - C = zárólemez;
 - D = külső levegő csappantyú gyári állásban.
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1 - Az elektromos panel sorkapcsán fordítsa meg a külső és a visszatérő levegő csappantyú jeleinek csatlakozásait 
(lásd az egységen található kapcsolási rajzot).

csavarkulcsot használja. 16 Vezérlőjel csatlakozás módosítás

2 - A csatorna elhelyezése előtt távolítsa el a visszatérő szondát a zsalu jobb oldalán lévő kábeltömszelencének 
lecsavarásával, és helyezze be a bal zsalu tömszelencéjébebe. A kábel eléréséhez el kell távolítani a zárólemezeket 
a 25-50-es méreteknél vagy a hátsó rögzített panelt a 60-190-es méreteknél.

csavarkulcsot használja. 17 Az elszívott levegő szondák helyzetének megváltoztatása
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Ha az egység rugóvisszatérítéses szervótartozékkal van ellátva (lásd az alábbi képen egy példamodellt), 
lengéscsillapító szervókat vezérlő jelek sorkapcsában történő megfordítása és a külső levegőszonda áthelyezése 
mellett a csappantyú működtetőit is meg kell fordítani.

csavarkulcsot használja. 18 Rugóvisszatérítésű szervovezérlő

A szervovezérlők eléréséhez el kell távolítani a zárólemezeket a 25-50-es méreteknél vagy a hátsó rögzített panelt 
a 60-190-es méreteknél.
A két szervóvezérlő helyzetének megfordításához szükséges:
1 - válassza le a szervókat a táp- és jelkábelekről (lásd az egység kapcsolási rajzát);
2 - csavarja ki a csavarokat (egy vagy kettő a hajtómű típusától függően), hogy meglazítsa az "U" kampót, és 
távolítsa el az aktuátort a zsalu csapból;

csavarkulcsot használja. 19 Kicsavarandó csavarok

3 - változtassa meg a szervóvezérlők helyzetét: helyezze be a szervovezérlőt a lzsalu csapba, ehhez az elfordulásgátló 
kengyelt helyezze az aktuátor alatti résbe. Tartsa az aktuátort merőlegesen a csillapítócsapra.

B1D1
B1D1

csavarkulcsot használja. 20 Zsalu szervóvezérlők cseréje

A képen található hivatkozások az alábbiakat jelzik:
 - B1 = visszatérő levegő csappantyú gyári állásban
 - D1 = külső llevegő szervóvezérlő rugós visszatéréssel gyári állásban.

4 - kézzel rögzítse a csavarokat az „U” horoghoz, és húzza meg mind 11-14 Nm nyomatékkal. Ügyeljen arra, hogy a 
rugóvisszatérítésű szervóvezérlőt a gyárilag biztosított oldallal azonos oldallal szerelje fel;
5 - csatlakoztassa az aktuátorokat a kapcsolási rajz szerint.
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Az "FC2" változatnál lehetőség van a visszatérő levegő irányának megváltoztatására a hátsó csatlakozásról az 
oldalsó csatlakozásra az oldallapok cserélhetőségének kihasználásával a hátsó furatokkal.

csavarkulcsot használja. 21 Penelek helyzetének módosítása

5.6.2 A csatornák csatlakoztatása
A csatornákat az alábbi ajánlások figyelembe vételével kell megfelelően kialakítani:

 - a csatorna méreteinek legalább meg kell egyezniük az egységen előírt előremenő és elszívó szájakkal. A 
csatornák lehetőség szerint a gép közelében megnagyobbíthatók a megfelelő műszaki irányelvek betartásával;

 - a csatornázást egy vibrálásgátló csatlakozó közbeiktatásával kell csatlakoztatni az egységhez annak érdekében, 
hogy csökkentse a rázkódások átjutását az egységből magába a csatornába

 - mindig zárja le az illesztéseket, hogy elkerülje a levegő szivárgását a csatornákból;
 - kerülje a csatornák éles hajlítását vagy elágazását az egység közvetlen közelében, különös tekintettel a 

légcsatornára, ahol két összekapcsolt ventilátor van felszerelve.
 - ha jelentősen csökkenteni szeretné a gép által a csatornákon keresztül továbbított zajt, akkor ez utóbbiakat 

speciális hangtompítókkal kell felszerelni. Az általuk megjelenített terhelés veszteséget figyelembe kell venni az 
előírt hasznos nyomómagasság számításához.

 - abban az esetben, ha az egység közvetlen cserés hőgenerátorral van felszerelve, az előremenő csatornát egy 
speciális tűzvédelmi csappantyúval kell felszerelni, a jelenlegi előírások szerint.
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6 OPCIONÁLIS RÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK
Az egységek lehetőséget biztosítanak opcionális részek/tartozékok felszerelésére.
Néhányat a gyárban kerültek összeszerelésre az egység építése során. A többit a beépítéskor vagy akár később is 
kell összeszerelni/lehet összeszerelni.
Ez a fejezet a különféle opciókkal/tartozékokkal kapcsolatos összes utasítást tartalmazza.

6.1 Esősvédő sapkák

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

csavarkulcsot használja. 22 Esővédő burkolat

A védőháló a védőelem és az egység váza közötti tokba illeszkedik.
A rögzítéshez egy 6 mm-es imbuszkulcsot használjon.
A szakszerű rögzítéshez:

 - Helyezze a hálós szűrőt a kültéri levegőt betápláló nyílásra;
 - a szerelést a nyílás felső részéről kezdje meg;
 - a védőelemeken lévő furatok segítségével rögzítse az elemeket a mellékelt önfúró csavarokkal az egység 

vázához.
 - ismételje meg a műveletet az összes védőelemen.
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6.2 Rezgéselnyelők
A szerkezetbe továbbított rezgések csökkentése érdekében ajánlott az egységeket rezgéselnyelő gumira vagy 
rugóra telepíteni, melyet tartozékként rendelés útján szerezhet be.
Az alaprajzzal is ellátott méretrajz mutatja az egyes rezgéselnyelők helyét és terhelését.
A rezgéselnyelők rögzítését az egység talajra helyezése előtt kell elvégezni.
Rezgéselnyelők telepítéséhez lásd a tartozék elemekre vonatkozó, mellékelt utasításokat.

A rezgéselnyelők rögzítése során az egységet legfeljebb 200 mm magasra kell emelni a talajtól, és 
nem szabad megengedni, hogy az egység alá bármely testrész bekerülhessen.

6.2.1 Rezgéselnyelő gumik
Az rezgéselnyelő egy felső fémharang található, amelyben egy csavarral oldható meg az egység alapzatához való 
rögzítés. A rezgéselnyelőt a karimán lévő két furattal rögzítheti az alapzathoz. A rezgéselnyelő karimáján található 
gumitartó keménységét jelölő számadat (45,60,70 ShA).

csavarkulcsot használja. 23 Rezgéselnyelő gumik/fémelemek
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6.3 Légszűrők

6.3.1 Előremenő levegő szűrő
Az egység szűrőkkel rendelkezik a levegő előremenő vezetékén.
Lehetőség van a szűrők tisztítására vagy cseréjére a hozzáférési jelzést mutató egységpanelek kinyitásával.

csavarkulcsot használja. 24 Szűrő hozzáférési panel

A szűrőket a „B” szűrőtartó sáv mozgatható részéhez csatlakoztatott „A” karok blokkolják; a karokat el kell engedni, 
hogy lehetővé tegyék a szűrők eltávolítását.

A

B

csavarkulcsot használja. 25 Szűrö blokkoló rendszer

A szűrő blokkoló rendszer elhelyezhető egyetlen szűrési fokozat (lapos szűrők) elhelyezésére, vagy egy további 
merev zsákos szűrő elhelyezésére.
Magasabb szűrési fokozatú szűrők az egység megrendelésekor tartozékként igényelhetők, ebben az esetben 
gyári beépítésre kerül sor, vagy ha a beépítéshez későbbi időpontban szükséges, módosítani kell a szűrőtartó 
zárrendszerét.
Ha az "ePM10 50%" lapos szűrőkre van szükség, akkor a "Durva 75%" szűrők helyzetét meg kell tartani.



Eredeti utasításokból lefordítva

Packaged Rooftop

49

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

UATYA
4P645202-2

A reteszelőrendszer módosításához a rendszer rögzített részét a „C” pozícióból „D” pozícióba kell mozgatni.

C

D

csavarkulcsot használja. 26 Szűrő blokkoló rendszer módosítása csavarkulcsot használja. 27 Módosítás telepített szűrőkkel

A beszerelt szűrők típusának megváltoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy az egység ventilátorai 
garantálni tudják-e a szükséges nyomómagasságot.
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6.4 Szennyezettszűrő-érzékelő
A befúvott levegőszűrő eltömődési szintjét egy differenciál nyomáskapcsoló szabályozza, amely a szűrők előtti és 
utáni nyomáskülönbséget méri.
A vezérlő a kijelzőn megjelenő riasztással jelzi a szűrők tisztításának vagy cseréjének szükségességét. Az egység 
továbbra is működik a szennyezett szűrők jelzése esetén is.
A jel beavatkozási értékének beállítása gyárilag történik, és utólag módosítható a nyomáskülönbség kapcsoló 
gombján lévő csavarhúzóval, osztásos skálával
A táblázat a szennyezett szűrők differenciál nyomáskapcsolójának gyárilag beállított beavatkozási értékeit mutatja a 
beépített szűrő típusától függően

Szűrő típusa Nyomáskapcsolók kalibrálása [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

Ha az egység beszerelése után megváltoztatja a beszerelt szűrők típusát, célszerű a szennyezett 
szűrők nyomáskülönbség kapcsoló kalibrálását a táblázat szerint módosítani.

A keresztáramú rekuperátorral felszerelt egységekben a hőcserélő eltömődésének csökkentése érdekében a 
külső levegőn szűrési fokozat található. A külső levegő szűrők eltömődési szintjét nem felügyeli az egységen lévő 
szennyeződés szűrő érzékelője.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a külső levegőszűrőket, amikor megjelenik a befúvott levegő szűrők 
riasztása.

A szűrők eltömődése csökkenti a légáramlást és ennek következtében az egység hozamát; a tiszta szűrőket célszerű 
a jelzéstől számítva mielőbb visszaállítani
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6.5 Szondák

6.5.1 Csatorna-visszanyerő hőmérséklet/nedvesség szonda
A termohigrometriai viszonyok pontosabb mérése érdekében egyes tartozékok jelenlétében levegő hőmérséklet-/
páratartalom-mérőszondát kell beépíteni a szívócsatornába.
A szonda csatlakoztatása a telepítő feladata.

csavarkulcsot használja. 28 Csatorna hőmérséklet/páratartalom szonda
A csatorna szonda a rögzítőperem segítségével kültérre került felszerelésre.
A telepítést az egységtől körülbelül egy méterre lévő csatornában kell elvégezni. A szonda elektromos 
csatlakoztatásához szükséges kábel az egység visszanyerő rekeszében van elhelyezve.

Feltétlenül kerülje a közvetlen napfénynek vagy hősugárzásnak kitett telepítést.

Az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez tanulmányozza a szondához mellékelt utasításokat 
és az egység kapcsolási rajzát.

A csőszondát a következő tartozékokkal szállítjuk:
 - hőmérséklet / páratartalom szonda (a párátlanítás kezelésére);
 - moduláló, merülőelektródás párásító (standard / fejlesztett);
 - forró gázos utófűtő tekercs be/ki vezérléssel;

6.5.2 Légcsatorna előremenő hőmérséklet szonda
A szállítási hőmérséklet méréséhez a "meleglevegő generátor" tartozék felszerelésekor levegőhőmérséklet-szondát 
kell beépíteni a szállítócsatornába.
A szonda csatlakoztatása a telepítő feladata.

csavarkulcsot használja. 29 Csatorna hőmérséklet szonda

A csatorna szonda a rögzítőperem segítségével kültérre került felszerelésre.
A telepítést az egységtől körülbelül egy méterre lévő csatornában kell elvégezni. A szonda elektromos 
csatlakoztatásához szükséges kábel az egység visszanyerő rekeszében van elhelyezve.

Feltétlenül kerülje a közvetlen napfénynek vagy hősugárzásnak kitett telepítést.

Az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez tanulmányozza a szondához mellékelt utasításokat 
és az egység kapcsolási rajzát.
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6.5.3 Csatorna visszatérő hőmérséklet szonda
Kérésre rendelkezésre áll egy távoli hőmérséklet-szonda, amelyet a helyiségbe kell beszerelni a visszatérőbe szerelt 
helyére.
A szonda csatlakoztatása a telepítő feladata.

csavarkulcsot használja. 30 Környezeti hőmérséklet szonda
Az elektromos csatlakozáshoz 0,5-1,5 mm átmérőjű kábel használható 2, árnyékolt kábel használatát javasoljuk.
A szondakábelt nem szabad erősáramú kábelek vagy 230…400 Vac feszültségű terhelések közelében elhelyezni, 
sem távirányító kábelek közelében,ezzel elkerülhető az elektromágneses feszültség okozta csatolás és zavarok, és 
ezáltal mérési hibák kockázatát.

Az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez tanulmányozza a szondához mellékelt utasításokat 
és az egység kapcsolási rajzát.

6.5.4 CO2 csatorna szonda
A szonda lehetővé teszi a levegő CO2-tartalmának ellenőrzését.

csavarkulcsot használja. 31 CO2 csatorna szonda

Ezen paraméterek szabályozásával a levegő csere optimalizálása a környezeti jó közérzet növekedésével és az 
energia-megtakarítással garantált.
A csatlakoztatás a telepítő felelőssége.
A csatorna szonda a rögzítőperem segítségével kültérre került felszerelésre.
A telepítést az egységtől körülbelül egy méterre lévő csatornában kell elvégezni. A szonda elektromos 
csatlakoztatásához szükséges kábel az egység visszanyerő rekeszében van elhelyezve.

Feltétlenül kerülje a közvetlen napfénynek vagy hősugárzásnak kitett telepítést.

Az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez tanulmányozza a szondához mellékelt utasításokat 
és az egység kapcsolási rajzát.
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6.6 Tűzérzékelő és füstérzékelő

6.6.1 Tűzjelző
A tűzérzékelő egy hőérzékelő, amely tűz előtt ellenőrzi a hőmérsékleti viszonyokat. Ha a hőmérséklet túllépi a beállított 
küszöbértéket, vagy gyors hőmérséklet-változás következik be, a riasztást jelző relé aktiválódik. Az érzékelő integrált 
és aktív része azoknak a riasztórendszereknek, amelyekben tűzérzékelő vonalat kíván megvalósítani.
A telepítő felelős az érzékelő felszereléséért és bekötéséért.

csavarkulcsot használja. 32 Tűzjelző

Az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez tanulmányozza a szondához mellékelt utasításokat 
és az egység kapcsolási rajzát.

6.6.2 Füstjelző
A füstérzékelő egy optikai érzékelő, amely reagál az égésből származó termékek jelenlétére (látható füst). A 
működési elv a fényszórásos technikán (Tyndall-effektus) alapul. Az érzékelő integrált és aktív része azoknak a 
riasztórendszereknek, amelyekben tűzérzékelő vonalat kíván megvalósítani.
A telepítő felelős az érzékelő felszereléséért és bekötéséért.

csavarkulcsot használja. 33 Füstjelző

Az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez tanulmányozza a szondához mellékelt utasításokat 
és az egység kapcsolási rajzát.
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6.7 Nyomásátalakító

6.7.1 Nyomásátalakító az állandó nyomásszabályozáshoz
A nyomásátalakító beépítésével lehetőség van a ventilátorok fordulatszámának módosítására, hogy biztosítsák a 
kívánt nyomáskülönbséget a rendszer két különböző pontja között, például az egység visszatérése és szállítása 
között, vagy a szállítás és a külső környezet között.

csavarkulcsot használja. 34 Levegő differenciál nyomás-kapcsoló

A helyes nyomásmérés érdekében a legmagasabb nyomású környezetet kösse a "P+" jelű jelátalakító csatlakozáshoz, 
az alacsonyabb nyomású környezetet pedig a "P-" jelű jelátalakító csatlakozáshoz legalább 6 mm átmérőjű műanyag 
csövek segítségével. Lásd ábra.

P+ P-

csavarkulcsot használja. 35 Levegő differenciál nyomás-kapcsoló alkatrészek

Rögzítse szilárdan a csöveket a jelátalakító csatlakozásához, hogy elkerülje a levegő nyomás miatti véletlen 
szétkapcsolást.
A nyomásátalakító IP54-es védettséggel rendelkezik, és az egységen belül és kívül egyaránt felszerelhető.
Tartsa távol a jelátalakítót az egységen kívüli és belső hőforrásoktól, amelyek károsíthatják mind a jelátalakítót, mind 
a csöveket.

Az egységnek olyan nyomásdeltákkal kell működnie, hogy biztosítsa legalább a „Használati határok 
– A légkondicionált környezet minimális területe és maximális hűtőközeg-töltet” című fejezetben 
megadott minimális légáramlási sebességet.

A jelátalakító felszerelése és bekötése a telepítő felelőssége.

Az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez tanulmányozza a transzduktorhoz mellékelt 
utasításokat és az egység kapcsolási rajzát.
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6.8 Párásító

6.8.1 Telepítés
Azokban az egységekben, ahol a párásítót rendszerint gyárilag telepítik.
Egyes méreteknél a párásítót külön szállítjuk, míg a gyárban minden, ami a működéshez szükséges (elektromos 
csatlakozások, gőzelosztó és lefolyó) fel van szerelve.
A hidraulika ellátás mindkét esetben a szerelő feladata.

6.8.2 Felszerelés
Ha nem gyárilag van beszerelve, előre összeszerelt burkolattal szállítjuk, amelyet a helyszínen kell felszerelni.
A párásítót a lemezhez kell rögzíteni a rögzítéshez előkészített furatokkal.

csavarkulcsot használja. 36 Panel előütő csavarkulcsot használja. 37 Párásító telepítés

A szerelés befejezéséhez végezze el az elektromos csatlakozásokat a kapcsolási rajz szerint előkészítve, kösse 
össze a gőzelosztót és a lefolyót.
A hidraulikus tápegység csatlakoztatása a fedél alján található két előütő egyikével végezhető el.

csavarkulcsot használja. 38 Előütő a párásító burkolatában

6.8.3 Hidraulikus bekötések
A párásító hidraulikus ellátása a beszerelő feladata
Egy 6 mm átmérőjű és 8 mm külső átmérőjű flexibilis tömlőt szállítunk, ¾ ”G-es forgócsavarokkal.

Az esetleges szilárd szennyeződések visszatartása érdekében elzárószelep és mechanikus szűrő 
felszerelése javasolt.
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WF WT

csavarkulcsot használja. 39 Párásító tápellátás

A rajzon szereplő rövidítések jelentése:
 - WF = mechanikus szűrő;
 - WT = elzáró csap.

A párásítót a következő jellemzőkkel rendelkező hálózati vízzel kell táplálni:
• nyomás 0,1 és 0,8 MPa között (1 ... 8 bar, 14,5 ... 116 PSI);
• hőmérséklet 1 és 40 °C között;
• pillanatnyi áramlási sebesség nem kisebb, mint a mágnesszelep / elektromos tápszivattyú névleges áramlási 

sebessége (lásd a táblázatot);
• a csatlakozás ¾ ”G típusú dugasz.

Párásító tartomány [kg / h] 3 5-8 10-15-18 25-35-45
Maximális pillanatnyi tápellátás [l / perc] 0,6 1,2 1,2 4

Ellenőrizni kell, hogy a betáplált víz vezetőképességi paraméterei a táblázatban látható határokon belül vannak-e.
Ha a víz vezetőképessége a táblázatban jelzett tartományon kívül esik, akkor a palack típusát meg kell változtatni.

Leírás Anyag UM Határérték
   Min. Max
Hidrogénion aktivitás (pH)   7 8,5
Fajlagos vezetőképesség 20 °C-on  (σR 20 °C)  µS/cm 350 750
Összes oldott szilárd anyag (TDS)  mg/l (1) (1)
Rögzített maradék 180 °C-on (R180)  mg/l (1) (1)
Teljes keménység (TH) CaCO3 mg/l 100(2) 400
Ideiglenes keménység CaCO3 mg/l 60(3) 300
Vas + Magnézium Fe + Mn mg/l 0 0,2
Klórosság Cl- ppm 0 30
Szilícium-dioxid SiO2 mg/l 0 20
Maradvány klór Cl mg/l 0 0,2
Kalcium-szulfát CaSO4 mg/l 0 100
Fémes szennyeződések  mg/l 0 0
Oldószerek, hígítók, szappanok, kenőanyagok  mg/l 0 0

(1) A fajlagos vezetőképességtől függő értékek; általában: TDS ~ 0,93 * σ20; R180 ~ 0,65 * σ20

(2) a kloridtartalom legalább 200%-a 1 mg/l Cl-ben-

(3) a kloridtartalom legalább 300%-a 1 mg/l Cl-ben-

Nem szükséges vízlágyítókkal végzett vízkezeléseket végezni.
Ez elektródakorróziót és habosodást okozhat, ami egyenetlen működési problémákat okozhat.
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A következők nem ajánlottak:
 - kútvíz, ipari víz vagy hűtőkörből nyert víz és általában potenciálisan kémiailag vagy bakteriológiailag szennyezett 

víz használata;
 - fertőtlenítőszerek vagy korróziógátló anyagok hozzáadása a vízhez, mivel ezek potenciálisan irritálóak.

A helyes telepítés ellenőrzéséhez:
 - megszakító csap jelenléte;
 - mechanikus szűrő jelenléte;
 - a víz hőmérséklete és nyomása a megengedett értékeken belül.

6.8.4 Elektromos csatlakozások
Az elektromos csatlakozásokat a kapcsolási rajz szerint előkészített kábelekkel végezze el.

6.8.5 Az üzembe helyezés előtt
Indítás előtt ellenőrizze, hogy a párásító tökéletes állapotban van-e, nincs-e vízszivárgás, és hogy az elektromos 
részek szárazak-e.

Ne helyezzen feszültséget, ha a készülék sérült vagy részben nedves.

Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörés a gőzkivezető csövön.
A telepítés befejezése után öblítse ki a tápcsövet körülbelül 30 percig úgy, hogy a vizet közvetlenül a lefolyóba 
vezeti anélkül, hogy a párásítóba vezetné; ezzel elkerülhető minden olyan hulladék és feldolgozási anyag, amely 
eltömítheti a leeresztő szelepet és habzást okozhat a forralás során.

6.8.5.1 Indítsa el a párásítót az üres hengerrel
Ez a fázis automatikusan megtörténik a gép indításakor.
A névleges termelés elérése előtt jelentős (a betáplált víz vezetőképességétől jelentős mértékben függő és akár 
néhány órát is elérő) időtartamot kell várni.

6.8.6 Karbantartások
Rendszeres ellenőrzések
Nagyon hosszan tartó használat vagy sókban nagyon gazdag víz használata miatt az elektródákon természetesen 
képződő szilárd lerakódások felnőhetnek, hogy a henger belső falához tapadjanak: különösen vezetőképes 
lerakódások esetén az ennek következtében fellépő hőfejlődés túlmelegítheti a műanyagot, amíg meg nem olvad, és 
a legkedvezőtlenebb esetekben lyukat képezhet, amelyen keresztül a víz a hengerből a tálcába szivároghat.
Megelőzés céljából az ajánlott gyakorisággal ellenőrizze a lerakódások mértékét, és hogy nincs-e deformáció vagy 
elfeketedés a hengerfalon, amelyet egyébként ki kell cserélni.

Szivárgás esetén válassza le a készüléket, mielőtt hozzáérne a hengerhez, mert a víz feszültség alatt 
állhat.

A gőz-légnedvesítő egyetlen olyan alkatrésze, amely időszakonként cserét igényel, a gőzfejlesztő henger.
Erre a műveletre akkor van szükség, ha a henger belsejében képződő vízkő és/vagy az elektródák részleges vagy 
teljes korróziója megakadályozza a megfelelő áram áthaladását.
Ezt a helyzetet a vezérlő riasztással jelzi.
A beavatkozás gyakorisága a betáplált víztől függ; minél több a víz sókban vagy szennyeződésekben, annál 
gyakrabban kell cserélni a hengert.
Mindenesetre a műanyag öregedése és az elektródák fogyasztása miatt egy gőzhenger élettartama korlátozott, 
ezért 5 év, de legkésőbb 10 000 munkaóra után javasolt a cseréje.
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A henger meleg lehet. Hagyja kihűlni, mielőtt hozzáér, vagy használjon védőkesztyűt.

Minden szerviz- és/vagy karbantartási műveletet szakértő és képzett személyzetnek kell elvégeznie a 
szükséges óvintézkedések tudatában.

Mielőtt beleavatkozna a hengerbe, győződjön meg arról, hogy a párásító le van választva a hálózatról.
Csak a teljes kiürítés után vegye ki a hengert a párásítóból.
Győződjön meg arról, hogy a cserélendő henger modellje és tápfeszültsége megegyezik a cserélendővel.
Ne használjon tisztítószert vagy oldószert a műanyag alkatrészek tisztításához.
A vízkőmentesítést 20%-os ecetsavoldattal lehet elvégezni, majd vízzel leöblíteni.
Egy óra működés után ellenőrizze, hogy nincs-e jelentős vízszivárgás.
15 naponta, de legkésőbb az első 300 üzemórában ellenőrizze a működést, a jelentős vízszivárgás hiányát, a 
tartály általános állapotát. Ellenőrizze, hogy működés közben nem keletkezik ív vagy szikra az elektródák között.
Győződjön meg arról, hogy a cserélendő henger modellje és tápfeszültsége megegyezik a cserélendővel.
Negyedévente és legfeljebb 1000 üzemóránként # bb # ellenőrizze a működést, a jelentős vízszivárgás hiányát, 
és esetleg cserélje ki a hengert; ellenőrizze, hogy a tartályon nincsenek-e észrevehetően megfeketedett 
részek.Ebben az esetben ellenőrizze az elektródák kérgesedésének állapotát, esetleg cserélje ki őket a 
tömítő O-gyűrűkkel és a fedéltömítéssel együtt.
Évente és legfeljebb 2500 üzemóra # bb # ellenőrizze a működést, a jelentős vízszivárgás hiányát, a tartály 
általános állapotát, ellenőrizze, hogy a tartályon nincsenek-e jelentősen megfeketedett területek; cserélje ki 
az elektródákat a tömítő O-gyűrűkkel és a fedél tömítésével együtt.
 Öt év és legfeljebb 10 000 üzemóra után cserélje ki a teljes hengert.
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6.9 Meleg levegő generátor
A telepítést a helyi szabályoknak és előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

A berendezés beindítása előtt ajánlott figyelmesen elolvasni a mellékelt generátor gyártói utasításait.

A meleglevegő-generátorral felszerelt egységek üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a 
gázelosztó rendszer (gáz típusa, rendelkezésre álló nyomás, ...) kompatibilis az egység beállításaival 
és beállításaival.

6.9.1 Telepítés
Általában azokban az egységekben, ahol ez van, a hőlevegő-generátort gyárilag telepítik
A gázvezeték, a kondenzvíz-elvezető és az égéstermék-elvezető csatlakozásokat a szerelőnek kell elvégeznie.

6.9.1.1 Bekötések
Minden csatlakozás az elülső részben van elrendezve.

A SG

E

C

B

A képen látható csatlakozások a következők:
 - A = generátor levegő bemenete;
 - B = elülső bemeneti ajtó;
 - C = kondenzvíz elvezetés;
 - E = elektromos csatlakozások;
 - G = gázcsatlakozás;
 - S = füstkivezetés.

A kép egy modul hivatkozásaira utal. Az egységek két vagy három modullal is rendelkezhetnek.
A generátor levegőbemenete ráccsal van felszerelve, amely megakadályozza a levelek bejutását.
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6.9.1.2 Gáz csatlakozás
A gázvezetékek csatlakoztatásához csak tanúsított alkatrészeket használjon.
Egy 6 mm átmérőjű és 8 mm külső átmérőjű flexibilis tömlőt szállítunk, ¾ ”G-es forgócsavarokkal.
A generátor a következőket tartalmazza:

• kettős gázszelep;
• gázszűrő.

Kötelező EN126 tanúsítvánnyal rendelkező, 50 mikronnál kisebb szűrési fokozatú, nyomásstabilizátor 
nélküli, nagy kapacitású gázszűrő használata, mivel a gázszelep előtt alapkivitelben felszerelt, 
korlátozott felületű.

A megfelelő karbantartás érdekében csatlakoztassa a forró levegő generátorhoz egy forgótömítés 
segítségével.

Kerülje a menetes szerelvények közvetlenül a gázszerelvényen történő használatát.

A képen a csatlakozás elvi diagramja látható.
1 2 3 4 5

9

87 6

10

CGB BI

csavarkulcsot használja. 40 Meleg levegő generátor gázellátás

Az összetevők a következők:
1 fő égő;
2 főégő gáz mágnesszelep;
3 nyomásstabilizátor;
4 biztonsági gáz mágnesszelep;
5 kis szekciós gázszűrő;
6 rezgéscsillapító csukló;
7 nagy szekciós gázszűrő;
8 gázcsap;
9 vezérlőégő;
10 vezérlőégő gáz mágnesszelep.
CGB = A meleglevegő-generátorban (egységben) található alkatrészek.
BI = A telepítő összetevői.

Teljesen tilos a gázkört 60 mbar-nál nagyobb nyomással táplálni.
A veszélyt a szeleptörés jelenti.
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A gázcsatlakozások csatlakozásait és a maximális meghúzási nyomatékokat a táblázat tartalmazza.

Ø gázcsatlakozás UNI / ISO 228/1-G ¾” 1” 1 ½”
Maximális meghúzási nyomaték 150 Nm 200 Nm 300 Nm

Javasoljuk, hogy a gázellátó csövek szerelése során ügyeljen arra, hogy az égőtér ajtaja kinyíljon.

Ha a nyomások 60 mbar-nál nagyobbak, akkor legalább 10 méter távolságra nyomáscsökkentőt kell 
felszerelni, és a reduktor és a generátor közé nem szabad nyomásstabilizátort elhelyezni, a gázszűrőt 
mindenképpen elhagyni.

6.9.1.3 Átalakulás metángázból más gázokká
A készüléket metángázra (G20) szabvány szerint szállítjuk.
Csak az LPG-re való átalakításhoz szükséges készletet szállítjuk alapkivitelben, amely a következőket tartalmazza:

 - kalibrált gázmembrán;
 - vezérlő fúvóka;
 - öntapadó címke: "Átalakított berendezés ...".

Az átalakítás szigorúan tilos azokban az országokban, amelyek nem engedélyezik a kettős 
gázkategóriát.

Az átalakításhoz lásd a mellékelt generátor dokumentációját.

A más gázokká átalakító készleteket nem szállítjuk.

6.9.1.4 Füst elvezető csatlakozás
A hőlevegő-generátorhoz alkalmas kipufogógáz-csatlakozó, íves toldalékok és a rögzítőkonzolok külön csomagon 
találhatók.
A fogyóanyag a telepítő felelőssége.
Az egységhez való rögzítéshez szükséges furatokat gyárilag előkészítik.
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6.9.1.5 Kondenz elvezetése
Különös figyelmet kell fordítani a kondenzvíz elvezetésére. A rosszul kivitelezett leeresztés valójában veszélyezteti 
a készülék megfelelő működését.
A kondenzáció során az alábbiakat kell figyelembe venni:

 - kondenzátum felgyülemlésének veszélye a hőcserélőben;
 - a kondenzvíz befagyásának veszélye a csövekben;
 - égéstermék-elvezetés veszélye a kondenzvíz-elvezetőből.

A kondenzvíz elvezetésére vonatkozóan olvassa el a helyi előírásokat.

Normál üzemben a kondenzvíz nem halmozódhat fel a hőcserélőben.
A generátor belsejében lévő szifonba helyezett elektróda vezérli és blokkolja az égő működését, mielőtt a víz eléri a 
veszélyesnek ítélt szintet a füstgáz elvezető burkolatán belül.
Az egység felszerelését tökéletesen vízszintesen kell elvégezni, hogy a generátor csőkötegének jellegzetes dőlése 
változatlan maradjon.
A meleglevegő-generátorokat a bal alsó rész kondenzvíz-elvezető csatlakozásával szállítjuk.
A kondenzvíz elvezetéséhez használja az alábbiakat:

 - alumínium, rozsdamentes acél, szilikon vagy Viton vagy EPDM cső forró csövekhez, amelyek lehetővé teszik a 
gőzök áthaladását;

 - hideg csövekhez, ahol csak víz folyhat át, PVC csövek és minden olyan anyag, amely alkalmas meleg csövek 
használatára.

Ne használjon réz vagy horganyzott vas csöveket.

Ha a berendezést kültéren telepíti és nem túl hideg külső hőmérséklet esetén, a kondenzvíz-elvezető 
csőcsatlakozásoktól mentesen hagyható. Ellenőrizni kell, hogy a víz elvezetőben nincs az egységnél pangás.
Amennyiben az elvezetőre csövet kell helyezni, nyitott (csészés) típusú csövet telepítsen az alábbi ábrának 
megfelelően, ezzel elkerülhető, hogy a csőbe képződött cseppek megakadályozzák a kondenz elvezetését és a 
hőcserélőben a víz felhalmozódását.
Ha a lefolyócsövet a szabadban szerelik fel, előfordulhat, hogy fűtőkábellel kell felfűteni.

csavarkulcsot használja. 41 Kondenzvíz elvezetés csészével

A kondenzvizet feltétlenül megfelelő helyre kell vezetni, legalább 5 méterre az egységtől.
A kondenzvíz korrozív hatású, és károsíthatja az egységet vagy a rendszer más részeit, ha nem 
megfelelően ürítik ki.
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6.9.2 Vezérlő interfész panel
A meleglevegő-generátort az égőtérben elhelyezett mikroprocesszoros vezérlő irányítja, és a készülék összes 
működési paraméterének kezelésére, konfigurálására és diagnosztikájára szolgál.
Az égőtérben található egy interfész panel az összes szükséges művelethez a működéshez, a paraméter beállításhoz 
és a riasztás észleléséhez.
A „felfelé nyíl”, „lefelé mutató nyíl”, „ESC” és „ENTER” billentyűkkel és a kijelzőn lehet navigálni a különböző menük 
között.
A paraméter módosítása jelszóval védett.
A felhasználói felület használatáról és a különféle funkciókról további információkat a hőlevegő-generátor 
dokumentációjában talál.

6.9.3 Az üzembe helyezés előtt
Az üzembe helyezést felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie.

A generátort az adattáblán feltüntetett gázra állítva és tesztelve szállítjuk.

Ha gázszagot érez:
 - ne működtessen elektromos kapcsolót, telefont vagy más olyan tárgyat vagy eszközt, amely szikrát kelthet;
 - zárja el a gázszelepeket;
 - hívjon szakképzett személyzetet.

A generátor bekapcsolása előtt ellenőrizze a következőket:
 - győződjön meg arról, hogy a hálózatban lévő gáz megfelel annak, amelyre a generátor be van állítva;
 - ellenőrizze a gázszelep "IN" nyomáspontjával, hogy a szelep bemeneti nyomása megfelel-e a használt 

gáztípushoz szükséges nyomásnak;
 - ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások megfelelnek-e az egység kapcsolási rajzán szereplőknek;
 - ellenőrizze, hogy nincs-e akadály az égési levegő bemeneti rácsában (levelek, ...);
 - ellenőrizze, hogy a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően hatékony földelés történt-e.

Gyakran előfordul, hogy az első begyújtásnál a gyújtóégő nem tud meggyulladni a gázcsőben lévő 
levegő miatt, ami blokkolja a készüléket.
Ki kell oldani és meg kell ismételni a műveletet, amíg a bekapcsolás meg nem történik.

Tilos az égőtér belsejében található gázszerelvények, nyomáspontok, vezérlőégő vezeték vagy 
bármely más gázcsatlakozási pont meglazítása, a fő tápvezetékben esetleg jelenlévő levegő vagy 
inert gáz kiürítése érdekében.

A gázellátó vezetékekből a levegő vagy inert gáz öblítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

csavarkulcsot használja. 42 Tisztítási pontok
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A generátor bekapcsolása:
 - ellenőrizze, hogy az „RDY” felirat megjelenik-e a kijelzőn, ha az „OFF” jelenik meg, használja a „FUN” alatti 

parancsot, és állítsa a készüléket „ON” állásba;
 - ellenőrizze az „LCD” kijelzőn, hogy az „Tin” érték magasabb-e, mint a „Von” érték.
 - amikor az „ON” felirat jelenik meg az „LCD” kijelzőn, a generátor elindítja a gyújtási ciklust;
 - az előöblítési idő után gyújtószikra lép fel. A harmadik sikertelen gyújtási kísérlet után a készülék leblokkol. 10 

másodperc elteltével lehetséges a készülék feloldása az égővezérlő berendezés alaphelyzetbe állításával;
 - a gáz mágnesszelep kinyitása után az égő meggyullad;
 - a munkakörülmények stabilizálódása után (kb. 15 perc) végezzen égéselemzést és teljesítménymérést;
 - ellenőrizze, hogy a biztonsági termosztát (Tso) kikapcsolja-e az égőt.

6.9.3.1 Generátor by-pass lengéscsillapító beállítása
A meleglevegő-generátoron áthaladó levegőáramlás helyes kalibrálása érdekében az egység by-pass csappantyúval 
rendelkezik.
A by-pass-on áthaladó áramlási sebesség az egység mögötti mozgatható lemez segítségével állítható, mellyel a 
bypass furat szélessége növelhető vagy csökkenthető.
A furat nyílásának csökkentésével nagyobb mennyiségű levegő áramlik át a generátoron, így a levegőoldali 
nyomásesések nőnek; a furat nyílásának növelésével kisebb mennyiségű levegő halad át a generátoron a levegőoldali 
nyomásesések csökkenésével.

csavarkulcsot használja. 43 By-pass furatok

A mozgatható lap eléréséhez el kell távolítani a fix panelt a generátor részből

csavarkulcsot használja. 44 Panelek a by-pass csappantyúhoz való hozzáféréshez
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A fémlemez mozgatásához meg kell lazítani a rögzítőcsavarokat. Miután megváltoztatta a lap magasságát, feltétlenül 
rögzítse a csavarokat.
A jó légi teljesítmény biztosítása érdekében a furatok gyárilag a táblázatban látható magasságra vannak beállítva.

Mértékegység tartomány tól/ig 25/30 40/50 60/70 80/190
Maximális furat magasság [mm] 350 350 400 800
Gyárilag beállított furatmagasság [mm] 125 235 300 635

6.9.4 Karbantartások
A hatékonyság fenntartása és a hőlevegő-generátor hosszú élettartamának biztosítása érdekében ajánlatos évente 
néhány ellenőrzést elvégezni.
1) ellenőrizze a gyújtás, az érzékelő és a gyújtóláng elektródák állapotát;
2) ellenőrizze a füstgázelvezető és a levegő beszívó csatorna állapotát;
3) ellenőrizze a Venturi-cső állapotát;
4) ellenőrizze, hogy a hőcserélő és az égő tiszta-e;
5) ellenőrizze és tisztítsa meg a kondenzvízgyűjtő szifont;
6) ellenőrizze a gázszelep bemeneti nyomását;
7) ellenőrizze a lángszabályozó berendezés működését;
8) a biztonsági termosztát/ek ellenőrzése;
9) ellenőrizze az ionizációs áramot.

Az 1., 2., 3., 4. és 5. pontokban a műveleteket a generátor tápfeszültségének leválasztása és a gáz 
elzárása után kell elvégezni.
A 6., 7., 8. és 9. pontban leírt műveleteket bekapcsolt generátor mellett kell végrehajtani.

6.9.4.1 Az elektródák ellenőrzése
Távolítsa el a teljes gyújtólángot, és sűrített levegővel tisztítsa meg a hálót és a fúvókát.
Ellenőrizze a kerámia sértetlenségét, és csiszolópapírral távolítsa el az elektródák fémrészén lévő oxidációt.
Ellenőrizze az elektródák helyes helyzetét (lásd az alábbi rajzot).

2,9 ± 0,5

A

B

csavarkulcsot használja. 45 Generátor elektródák

Ellenőrizze, hogy a gyújtóelektróda kisül-e a gyújtóégő külső szélén (az ábrán az „A” hivatkozás).
Fontos, hogy az érzékelő elektróda érintse a vezérlő fejet, és ne a belső részt (az ábrán „B” hivatkozás).
Amikor a gyújtó/érzékelő elektródákat és a gyújtólángot megtisztítják és ellenőrzik, ki kell cserélni az égő és maga a 
gyújtóláng közé szerelt összes tömítést.
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6.9.4.2 Ellenőrizze a füstelvezetést és a levegő beszívó csöveket
Lehetőség szerint szemrevételezéssel vagy speciális eszközökkel ellenőrizze a csövek állapotát.
Távolítsa el a levegőbeszívó terminálon képződő port.

6.9.4.3 Venturi ellenőrzés és tisztítás
Kefével távolítson el minden szennyeződést a Venturi-nyíláson, nehogy beleessen.

6.9.4.4 Ellenőrizze és tisztítsa meg a hőcserélőt és az égőt
A generátorok tökéletes égése megakadályozza a szennyeződéseket, amelyeket általában a rossz égés okoz.
Ezért nem tanácsos a hőcserélőt és az égőt megtisztítani, kivéve kivételes esetekben.
A tünet, amely feltárhatja a szennyeződés felhalmozódását a hőcserélőben, a gáz áramlási sebességének jelentős 
változása lehet, nem a gázszelep rossz működése miatt.
Ha az égőt és/vagy a hőcserélőt meg kell tisztítani, akkor az égő és a hőcserélő közé szerelt összes tömítést ki kell 
cserélni.

6.9.4.5 Ellenőrizze és tisztítsa meg a kondenzvízgyűjtő szifont
Évente tisztítsa meg a szifont, ellenőrizze a csatlakozások állapotát.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek fémmaradványok nyomai.
Fémmaradványok képződése esetén növelje a felülvizsgálatok számát.
Távolítsa el a burkolat rögzítőcsavarjait és tisztítsa meg a szifon belsejét (lehetőség van a szifon folyó víz alatt 
történő mosására), ügyelve arra, hogy minden cső szabad legyen.
Ellenőrizze a tömítés állapotát. Ellenőrizze az érzékelő elektróda épségét, és csiszolópapírral távolítsa el a fém 
részen lévő oxidációt.

B
A

csavarkulcsot használja. 46 Kondenz gyűjtő szifon

Töltse fel az "A" fő tartályt tiszta vízzel, és zárja le a fedelet.
Csatlakoztassa újra a szifont a kondenzvíz-elvezető rendszerhez.

6.9.4.6 Ellenőrizze a bemeneti gáznyomást
Ellenőrizze, hogy a szelep bemeneti nyomása megfelel-e a használt gáztípushoz szükséges nyomásnak.
Az ellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy a generátor maximális hőteljesítményen működik.

6.9.4.7 Ellenőrizze a lángszabályozó berendezést
Működő generátor mellett zárja el a gázcsapot, és ellenőrizze, hogy nem történt-e elzáródás, amit a gép CPU 
kártyájának LCD-kijelzőjén az F10 billentyűvel jelez. Nyissa ki ismét a gázcsapot, oldja ki és várja meg, amíg a 
generátor újraindul.
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6.9.4.8 Ellenőrizze a biztonsági termosztát(oka)t
A műveletet járó generátor mellett, bekapcsolt égő mellett kell végrehajtani.
Szigetelt szerszámmal (230 V) válassza le a termosztátok soros bekötését, válassza le a gyorscsatlakozót a 
biztonsági termosztátról, várja meg, amíg a gép CPU kártya LCD kijelzőjén megjelenik az "F20" blokkjel.
Csatlakoztassa újra a termosztátok soros csatlakozását, majd hajtsa végre a feloldást.

6.9.4.9 Az ionizációs áram ellenőrzése
A művelet közvetlenül az LCD kijelzőről, az I / O menübe való belépéssel végezhető el.
Az ION paraméter az ionizációs áram értékét jelzi, a leolvasás a következő:

 - 100, azt jelzi, hogy az érték nagyobb, mint 2 µA, ami nagyjából elegendő az eszköz működéséhez;
 - 0 és 100 között a 0 és 2 µA közötti értéket jelzi, például a 35 0,7 µA-nek felel meg, amely a lángszabályozó 

berendezés minimális kimutatható küszöbe.
Az ionizációs áram értéke nem lehet kisebb, mint 2 µA. Az alacsonyabb értékek azt jelzik, hogy az érzékelő elektróda 
rosszul van elhelyezve, oxidálódott vagy közel a meghibásodáshoz.
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7 ÜZEMBE HELYEZÉS

7.1 Előzetes műveletek

Az egység üzembe helyezését csak szakképzett és a gyártó által jóváhagyott személy végezheti el.

Valamennyi egység előzetesen hűtőgázzal feltöltött, ennek megfelelően a hűtőkör nyomás alatt van.

Az egység enyhén gyúlékony A2L besorolású hűtőgázt tartalmaz.

Ellenőrizze, hogy:
 - az elektromos csatlakozást megfelelően hajtották végre, és hogy az összes kapocsléc megfelelően legyen 

meghúzva;
 - az RST-kapocsléceken a feszültség 400 V ± 10% (vagy az egység adattábláján megjelölt érték-e speciális 

feszültségek esetén);
 - a nyomásmérőkön (ha vannak) vagy a vezérlés kijelzőin megjelenik-e a hűtőkörök gáznyomása;
 - nincs-e hűtőközeg-szivárgás, adott esetben megfelelő szivárgásjelző segítségével (az olajfoltok megjelenése a 

hűtőközeg szivárgására utalhat).

Az elektronika ellenőrzése során legyen körültekintő és csak a feladatra alkalmas műszereket 
használjon.

Állítsa az egység főkapcsolóját BE állásra, majd ellenőrizze a vezérlés kijelzőjén, hogy az egység KI állapotban 
van-e a bekapcsolás megelőzése érdekében.
Ellenőrizze az ellenállások megfelelő tápellátását a kompresszorok tartályaiban lévő olaj felmelegítéséhez.

A tartályokban lévő ellenállások tápellátása a főkapcsoló lezárásával biztosítható, és ezt legalább az 
egység bekapcsolása előtt 12 órával el kell végezni.

Az ellenállások megfelelő működésének ellenőrzéséhez ellenőrizze, hogy a kompresszorok alsó része hideg-e és 
hőmérséklete minden esetben a környezeti hőmérsékletet 10-15°C-kal meghaladja-e.
Ellenőrizze, hogy:

 - az egységgel szállított érzékelőket megfelelően, a vonatkozó elektromos kapcsolási rajzok szerint szerelték-e fel;
 - az esetleges távkapcsolókat az elektromos kapcsolási rajzoknak megfelelően kapcsolták-e és megfelelően 

működik-e;
 - az aeraulikus hálózathoz való csatlakozást megfelelően, légbeömlő és -visszanyerő csatornák segítségével 

végezték-e el;
 - ellenőrizze, hogy a vízvezeték-csatlakozásokat a bemeneti/kimeneti táblák jelzéseinek figyelembevételével 

készítették-e, és hogy az egység bemeneténél mechanikus szűrőt helyeztek-e el (kötelező alkatrész a garancia 
elvesztése miatt);

 - ellenőrizze, hogy a hidraulikus rendszert légtelenítették-e, eltávolítva a maradék levegőt, fokozatosan betöltve és 
kinyitva a szellőztető berendezéseket, beleértve a tekercs tetején találhatót is;

 - a kondenzvíz-elvezetésen megfelelő szifont helyeztek-e el.

Ha az egység meleglevegő-generátorral van felszerelve, kövesse az egységhez mellékelt vonatkozó 
utasításokat.

Az egység üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy az összes zárópanel a helyén van-e és a 
megfelelő rögzítőcsavarokkal rögzített-e.
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7.2 Az üzembe helyezés előtt

7.2.1 Előzetes ellenőrzések

Az egység működtetéséhez lezárt külső kapcsolás szükséges.

A külső kapcsolás csatlakoztatásához tekintse át az egységhez mellékelt elektromos kapcsolási rajzot.
Ha nincs rá szükség a berendezésen, akkor a külső kapcsolást rövidre kell zárni.
Erre a célra van egy darab huzal a sorkapocsban.

A vezeték már be van helyezve a "2" terminálba; A híd behelyezéséhez helyezze be az "1" terminálba.

7.2.2 Funkcionális ellenőrzések
Az egység bekapcsolásával néhány másodperc után bekapcsol a fő szellőztetés.
A kompresszorok bekapcsolása a hőszabályozó által küldött kérelemtől és a „mosási funkció” bekapcsolásakor a 
levegőcserélő esetleges aktiválásától függ.

Ha a "mosási funkció" engedélyezve van, akkor erőszakkal leállítható.

  Ha ez a szimbólum a főképernyő felső részén található, az azt jelenti, hogy a mosás folyamatban van.
A mosási szimbólum megnyomásával a képernyő leállítható.
Ellenőrizze, hogy a fő szellőztető motorjainak teljesítményfelvétele a névleges érték alatt van-e. A magasabb értékek 
túlzott légáramot jeleznek, amely fennállása esetén az elektromos motorvédelem beavatkozásához vezethet.
Ellenőrizze, hogy a vezérlő érzékelői által észlelt értékek (hőmérséklet, nyomás) megfelelnek-e a tényleges 
értékeknek.
Ha az egység a fő szellőzés légáramának automatikus beállítását lehetővé teszi, akkor ellenőrizze a vezérlő 
felhasználói felületét, hogy az egység elérte-e a beállított áramlási értéket. Az alacsonyabb áramlási értékek az 
aeraulikus áramkörben bekövetkezett túlzott nyomásesést jeleznek.
Néhány óra elteltével ellenőrizze, hogy a folyadékmegjelenítő üveg zöld koronával rendelkezik-e: a sárga szín az 
hűtőkörben nedvesség jelenlétét jelzi. Ebben az esetben az hűtőkört szakképzett és felhatalmazott személynek kell 
kiszárítania.
Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e buborékok a folyadékmegjelenítő üvegen. A buborékok folyamatos áthaladása jelzi 
a hűtőközeg hiányát és a helyreállítás szükségességét. Néhány buborék jelenléte azonban megengedett.
Kötelező nyilvántartást vezetni (nem mellékeltük), amely lehetővé teszi az egységen végrehajtott beavatkozások 
nyomon követését. Ezáltal könnyebben megszervezhetők az ellenőrzéseket és megelőzhetők a meghibásodások.
A nyilvántartásban tüntesse fel a hűtőközeg típusát, a végrehajtott beavatkozás időpontját és jellegét (rendes 
karbantartás vagy javítás), a beavatkozás leírását a cserét igénylő alkatrészekkel együtt, a végrehajtott intézkedéseket, 
valamint a beavatkozást végrehajtó kezelőszemélyt és képesítését.
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7.3 Biztonsági gépelemek beállítása
Az egységen csak szakképzett és felhatalmazott személy végezhet bármilyen beavatkozást. A hibás 
beállítási értékek komoly kárt okozhatnak az egységben és személyekben is.

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

Vezérlő- és biztonsági készülékek Aktiválás 
beállítási értéke Differenciál Újraélesítés

Nagynyomású kapcsoló az UATYA25 
egységhez 42,0 barg 8,0 barg Manuális

Nagynyomású kapcsoló az összes többi 
számára 44,0 barg 8,0 barg Manuális

Magas nyomásra vonatkozó biztonsági 
értékek (ahol vannak) 46 barg - -

7.4 Működés közben ellenőrizze
A névleges üzemviszonyok között 100%-osan és stabilan működő áramkörökön ellenőrizze, hogy:

 - az egység áramfelvétele az elektromos kapcsolási rajzon megjelölt értékek közelében van-e. Az ettől jelentős 
mértékben eltérő értékek az egység részleges működéséből, a tervezési viszonyoktól jelentős mértékben eltérő 
körülmények között történő üzemeltetésből, illetve egy vagy több összetevő meghibásodásából eredhetnek.

 - az egyes körök és a levegő kondenzációs hőmérséklete közötti különbség 25°C-nál kisebb-e. Ha nagyobbnak 
kell lennie, ellenőrizze, hogy az összes érintett ventilátor megfelelően forog-e, és hogy a kondenzátorbetét 
felületén nincsenek-e akadályok vagy szennyeződések;

 - a beszívott gáz túlhevülési értéke: az optimális érték 4 és 7°C között van;
 - a kondenzátorból távozó folyadék túlhűlési értéke: az optimális érték 5 és 10°C között van;
 - a folyadékmegjelenítő üveg zöld színű-e;
 - nem jelentkeznek-e buborékok a folyadékcsövön lévő kémlelőüvegen. A buborékok folyamatos jelenléte csökkent 

hűtőközegnyomásra utalhat; a buborékok alkalmi vagy időszakos megjelenése elfogadható;
 - nem záródott-e vagy tömődött-e el a hűtőközegszűrő. Ehhez elegendő a folyadékcsőnek közvetlenül a szűrő 

előtti és közvetlenül a szűrő utáni hőmérsékletét ellenőrizni és megállapítani, hogy nincsenek-e jelentős eltérések 
(néhány °C eltérésig elfogadható);

 - a kondenzvíz-elvezetés megfelelően működik-e.
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7.5 Riasztások és meghibásodások
Meghibásodások előfordulása esetén az egység védő- és biztonsági berendezései közbeavatkoznak még mielőtt 
súlyos károsodás következhetne be.
A „figyelmeztetések” és „riasztások” mindegyikét a vezérlés memóriája rögzíti és az egység kijelzője jeleníti meg.

Mielőtt egy riasztást alaphelyzetbe állítana, ki kell deríteni és meg kell szüntetni a riasztást kiváltó 
okot.
Ha egy riasztás rövid időn belül ismételten előfordul, akkor az az egység súlyos károsodását jelentheti.

Az egység enyhén gyúlékony A2L besorolású hűtőgázt tartalmaz; hűtőközeg szivárgás riasztás 
esetén potenciálisan gyúlékony légkörök keletkezhetnek.

Az egység kijelzőjén megjelenő riasztások és figyelmeztetések ellenőrzéséhez tekintse át a vezérlés kézikönyvét.
A vezérlés által nem kezelt rendellenességek esetén az alábbi hibakeresést vegye igénybe.
Az alábbi hibakeresésben nem számoltunk a szándékos beavatkozások vagy mulasztások, illetve különösen súlyos 
meghibásodások okozta hibákkal, mivel ezek mélyrehatóbb elemzést igényelnek.

7.5.1 Általános hibaelhárítás
JELENSÉG VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Az egység nem kapcsol be, a kijelző 
inaktív.

Nincs hálózati feszültség.

Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „BE” 
állásban van-e.
Ellenőrizze, hogy van-e feszültség 
hálózati tápkábelben.

Nincs feszültség a kiegészítő 
áramkörben.

Ellenőrizze a kiegészítő áramkör 
transzformátorától felfelé és lefelé 
elhelyezkedő védőelemek épségét.
Állítsa vissza a közbelépett 
védőelemeket a kiváltó ok 
megszüntetését követően

Az egység nem kapcsol be, a 
kijelző inaktív, a vezérlés azonban 
megfelelő betáplálást kap.

Az egységet a kijelző kapcsolta le, 
és a kijelző lekapcsolódott vagy 
meghibásodott.

Állítsa helyre a kijelző csatlakozását 
vagy cserélje ki a kijelzőt.

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

A vezérlés meghibásodott. Cserélje ki a vezérlést.

Az egység megfelelően működik, a 
kijelző inaktív.

A kijelző vezérléshez vezető 
csatlakozása megszakadt.

Állítsa helyre a kijelző és a vezérlés 
közötti csatlakozást.

A kijelző meghibásodott. Cserélje ki a kijelzőt.

Az egység nem kapcsol be, a kijelző 
aktív. Nincs 230 V-os segédtápellátás

Ellenőrizze a 230 V-os 
transzformátor másodlagos 
tekercsének épségét.
Ellenőrizze a 230 V-os 
transzformátorától lefelé 
elhelyezkedő védőelemek épségét.
Ellenőrizze a megfelelő 
fázissorrendet és a fázissorrend-
figyelő relé épségét.
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JELENSÉG VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Rendellenes zajok a 
hidraulikacsövekből.

A berendezés szivattyúja a 
jelleggörbén kívül üzemel, ami 
a víz túlzottan magas áramlási 
sebességével jár.

Ha nem változtatható a szivattyú 
beállítása, akkor részlegesen zárja le 
az egység betáplálásában található 
felfogó gépszervet olyan mértékben, 
hogy visszaálljon a névleges 
áramlási sebesség.

Levegő jelenléte a rendszerben.

Ellenőrizze, hogy a légtelenítő 
szelepeket nem kapcsolták-e le a 
csapok segítségével.
Légtelenítse a rendszert.

Olaj jelenléte a biztonsági szelep 
ürítőjében.

A szelep kinyílása anélkül, hogy a 
védőelemek beavatkoztak volna.

Ellenőrizze a magas nyomáson 
aktiváló nyomáskapcsolókat, és 
szükség esetén cserélje ki őket.
A szelepet ki kell cserélni.

A szelep kinyílása túlhevülés miatt. Cserélje ki a szelepet és állítsa 
vissza a nyomást.
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7.6 Ideiglenes leállítás
Az egység néhány napig tartó leállítása ideiglenesnek tekinthető.
Az egységet a vezérlő kijelzőjével kell leállítani, adott esetben külső vagy soros kapcsolással.
Ideiglenes leállítás alatt az egységnek megfelelő áramellátást kell biztosítani.
Az ideiglenes leállítás ezen módja esetén az egység visszakapcsolása a vezérlő „BE” állapotba állításán kívül nem 
igényel semmilyen egyéb beavatkozást.

7.7 Hosszú ideig tartó leállítás
Hosszú ideig tartó leállításról beszélünk, ha az egységet hónapokig nem használják.
Abban az esetben, ha az egységet hosszabb időre le kell állítani, akkor az alábbi lépéseket kell megtenni:

 - kapcsolja ki az egységet a vezérlés segítségével;
 - szakítsa meg a feszültséget az egység főkapcsolójával/leválasztójával;
 - eressze le a hidraulikarendszert (ha nem tartalmaz glikolos vizet);
 - ürítse ki és tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő edényt;
 - ürítse ki a légnedvesítő hengerét (ha van ilyen);
 - ellenőrizze, hogy a visszatérő és kieresztő légzsaluk teljesen zárva vannak-e;

Ez az eset tulajdonképpen a tárolási feltételeknek tulajdonítható; ezért lásd a megadott relatív határértékeket.
A következő újraindításkor ismételje meg az indítási eljárást.

Az új indítási eljárással cserélje ki a szivárgásérzékelő rendszer betétet.

Minden olyan műveletet, amelyet az egységen karbantartás céljából el kell végezni, erre 
felhatalmazott és képzett személyzetnek kell elvégeznie az IEC 60335-2-40:2018 HH mellékletének, a 
helyi előírásoknak és Európában az EN378-4 és EN13313 szabványnak megfelelően.

Mielőtt bármilyen munkát végezne az egységen, győződjön meg arról, hogy nincsenek gyúlékony 
légkörök; győződjön meg arról, hogy nincsenek gyújtóforrások.
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8 KARBANTARTÁS
Minden olyan műveletet, amelyet karbantartási célból kell végrehajtania az egységen, 
engedélyezni és hitelesíteni kell az IEC 60335-2-40:2018 HH mellékletének, a helyi előírásoknak 
és követelményeknek megfelelően, és Európában pedig az EN378-4 és az EN13313 szabványok 
szerint. Lásd különösen az EN378-4 szabvány E mellékletét.

Az egység enyhén gyúlékony A2L besorolású hűtőgázt tartalmaz; hűtőközeg szivárgás riasztás 
esetén potenciálisan gyúlékony légkörök keletkezhetnek.

Győződjön meg arról, hogy megszakította az áramellátást, mielőtt bármilyen beavatkozást végezne 
az egységen vagy az egységben lévő alkatrészekhez nyúlna.

A kompresszorok és beömlő csövek magas hőmérsékletűek. Legyen óvatos, amikor ezek közelében 
végez munkálatokat.

Legyen óvatos, amikor a bordás szerelvények közelében végez munkálatokat, mert az alumínium 
bordák rendkívül élesek.

Ne nyúljon a védőelemekkel nem rendelkező mozgó alkatrészekhez.

Az olyan egységeknél, amelyekben kondenzátorok és/vagy inverterek találhatók, egyes összetevők a 
főkapcsoló felnyitása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.
Várjon 10 percet, mielőtt az egység elektronikus összetevőihez hozzáférne.

A külső forrásokról táplált áramkörök (ezek narancssárga színű kábellel rendelkeznek) az egység 
áramellátásnak megszakítása után néhány perccel is feszültség alatt lehetnek.

Csak a végrehajtandó művelethez szükséges fokú megvilágítás megléte esetén végezzen 
munkálatokat az egységen.

8.1 Beállítások
Az egység működését szabályozó paraméterek mindegyike a vezérlés felhasználói felületén állítható be.
Ha a gyártóval való kapcsolatfelvétel előtt kell módosításokat végrehajtania, akkor tekintse át a vezérlés kézikönyvét.
Az egység biztonságára vonatkozó beállításokat nem lehet módosítani (biztonsági szelepek, magas nyomáson 
aktiváló nyomáskapcsolók, biztosítékok ...), illetve beavatkozástól védettek lehetnek (hővédelem, időzítők beállítása 
...).
Ha mindenképpen szükség van ezek cseréjére, akkor feltétlenül a gyártó által szállított alkatrészeket (állítható 
gépszervek esetében) vagy azonos méretű és jellemzőkkel (biztosítékok esetében) rendelkező alkatrészeket 
használjon.
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8.2 Külső tisztítás
Az egység fokozott karbantartást igénylő összetevője a bordázott hőcserélő.
Ennek az összetevőnek tisztának és szennyeződésektől és/vagy lerakódásoktól mentesnek kell lennie, mivel ezek 
gátolhatják a levegő áramlását.
A betét felületének rendszeres tisztítása elengedhetetlen az egység megfelelő működéséhez, valamint a hőcserélő 
és az egység élettartamának növeléséhez.
A betétek gyakori és megfelelő tisztításával jelentős mértékben visszaszoríthatók a korrózióból adódó problémák.

A bordás hőcserélő tisztítása során az elektromos kapcsolószekrénynek lezárva, a főkapcsolónak 
pedig „KI” állásba reteszelve kell lennie.

Ha a szennyezett betétet vízsugárral tisztítja, akkor a lerakódások és szennyeződések a hőcserélő 
belsejébe kerülhetnek, ezáltal még nehezebbé válhat a tisztítás. Ezért az öblítés előtt el kell távolítani 
az összes szennyeződést és lerakódást a felületekről.

A tengerpart menti, ipari területen, illetve olyan területeken, ahol agresszív vegyi anyagok lehetnek 
a levegőben, különösen hasznos lehet a tiszta vízzel való öblítés, továbbá elősegítheti a korrozív 
hatások tompítását.

Soha ne használjon vegyi anyagokat, fehérítőszert tartalmazó vizet, illetve savas vagy lúgos 
tisztítószereket a betétek tisztításához. Ezeket a tisztítószereket nehéz kiöblíteni és felgyorsíthatják 
a cső és a borda között, illetve a különböző anyagok (Cu és Al) találkozási pontjain bekövetkező 
korróziót.

8.2.1 Cu/Al hagyományos lemezes tekercsek tisztítása
A hagyományos csőbordás tekercseket porszívóval vagy nem fém puha sörtés kefével lehet megtisztítani.
A tisztítás minden esetben a bordákkal megegyező irányban, azokra semmilyen esetben sem merőlegesen kell 
végezni. Ennek hatására ugyanis könnyen elhajolhatnak és károsodhatnak a bordák.
A légáram normál irányával ellentétesen végezze a tisztítást.
A betét ezt követően alacsony nyomáson (3-5 barg) csapvíz segítségével öblíthető ki.

A bordák károsodásának elkerülése érdekében különösen fontos, hogy az öblítés alacsony nyomású 
vízsugárral történjen.
Soha ne használjon nagynyomású vízsugarat vagy a sűrített levegőt a betét tisztítására. A víz- vagy 
levegősugár elhajlíthatja a bordákat, ami aeraulikus nyomásvesztést okozhat a hőcserélőben, 
melynek következtében csökkenhet az egység teljesítménye.
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8.2.2 A telepítés helyének tisztítása
Tartsa tisztán és rendben az egység telepítési helyét, hogy biztonságosan hozzáférhessen alkatrészeihez. Különösen 
kerülje a levelek, szennyeződések felhalmozódását az egység közelében, vagy olyan anyagok lerakódását, amelyek 
rossz szagokat vagy irritáló anyagokat bocsáthatnak ki, amelyek a friss levegőből a környezetbe kerülhetnek.
Az egység közelében lévő por-, és szennyezőanyag kibocsátás a tápegységen lévő légszűrő hatékonyságának 
gyors csökkenését okozza.

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

8.3.1 Az egység tisztítása
Tartsa tisztán az elektromos kapcsolószekrény belsejét, illetve – adott esetben – a kompresszorházat is.
Az egységen végzett beavatkozást követően tisztítsa meg az elektromos kapcsolószekrényt a munkálat után maradt 
anyagoktól és idegen tárgyaktól.
Állítsa vissza a beavatkozás során eltávolított védőelemek biztonsági funkcióját.
Porszívó segítségével távolítsa el a munkálat után hátramaradt kisebb tárgyakat és/vagy esetlegesen megjelenő 
port.

Ne használjon sűrített levegőt.

Ha kompresszorházon belül található kompresszorokon kell beavatkozást végrehajtani, akkor a ház visszazárása 
előtt ellenőrizze a kompresszor elektromos szekrényének megfelelő zárását, a hűtőkörhöz tartozó csapok megfelelő 
állapotát és győződjön meg arról, hogy nem hagyott-e anyagokat a kompresszorházban.
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8.4 Rendszeres ellenőrzések
Az egység megfelelő működésének biztosítása érdekében rendszeres időközönként hajtson végre ellenőrzéseket:

MŰVELET AJÁNLOTT 
INTERVALLUM

Ellenőrizze a teljes vezérlő- és biztonsági berendezés működését a fentiekben leírtak szerint Havonta
Ellenőrizze az elektromos kapcsolószekrényben lévő, illetve a kompresszorokhoz tartozó 
kapocslécek meghúzását. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mozgatható és rögzített 
érintkezőket, ha pedig károsodás jeleit találja, akkor cserélje ki őket

Havonta

Ellenőrizze a hűtőközeg nyomását a folyadék folyadékmegjelenítő üvegen keresztül Havonta
Ellenőrizze, hogy nincs-e a kompresszorból olajszivárgás Havonta
Ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás vagy víz és glikol keveréke a hidraulikakörben Havonta
Ha az egység hosszabb ideig üzemen kívül marad, akkor eressze le a csőrendszerben és a 
hőcserélőben lévő vizet. Ez a művelet különösen fontos akkor, ha az egység üzemen kívül 
töltött ideje alatt a környezeti hőmérséklet a használt folyadék fagypontja alá csökkenhet

évszakonként

Ha az egységnek hosszabb ideig üzemen kívül kell maradnia, zárja el a kompresszor szállító- 
és szívócsapjait. évszakonként

Ellenőrizze a vízkör feltöltöttségét Havonta
Ellenőrizze a víz differenciálkapcsolójának vagy az áramláskapcsoló (ha van ilyen) megfelelő 
működését Havonta

Tisztítsa meg a hidraulikacsövekben lévő fémszűrőket Havonta
Ha az egység fémszűrőkkel is rendelkezik, akkor a levegő üzem közbeni áramlási irányával 
ellentétes irányban alkalmazzon sűrített levegőt a tisztításhoz. Teljes eltömődés esetén 
vízsugarat is használhat

Havonta

Tisztítsa meg a légszűrőket Havonta
Tesztelje le a leolvasztást (csak hőszivattyús egység esetén) Havonta
Ellenőrizze, hogy nincs-e hab az elpárologtató ellenőrző üvegén Havonta
Ellenőrizze a folyadékmegjelenítő üvegen a nedvességjelzőt (zöld = száraz, sárga = nedves); 
ha a jelző az üvegen lévő címkén mutatottak szerint zöld színű, akkor cserélje ki a szűrőt 4 havonta

Ellenőrizze a ventilátorok állapotát, rögzítését és kiegyenlítését 4 havonta
A szíjas és tárcsás hajtású ventilátorokkal szerelt egységek esetén ellenőrizze a hajtószíjak 
feszítését és kopottságát. A szíjfeszítés ellenőrzéséhez fejtsen ki körülbelül 5 kg erejű nyomást 
a szíjra merőlegesen a szíj középpontján. A szíj kezdeti helyzetétől való elmozdulás mértéke 
10÷12 mm lehet; a szíjakat repedések, szálasodás, súrlódás és más látható károsodás 
felfedezése esetén ki kell cserélni.

4 havonta

A hűtőközeg-szivárgásérzékelő kalibrálása Évente
Ellenőrizze az egységben található tömszelencék megfelelő meghúzását Évente
A hűtőközeg szivárgás érzékelő patronjának cseréje 400 nap
A hűtőközeg-szivárgásérzékelő cseréje 10 év
Ellenőrizze a légnyomás-különbség kapcsoló megfelelő működését Évente

Ebben az ütemezésben átlagos telepítési viszonyokat vettünk figyelembe, azonban vannak olyan 
létesítmények, ahol egyes ellenőrzéseket gyakrabban kell végrehajtani.

A hatályos jogszabályok rendszeres időközönkénti ellenőrzéseket írhatnak elő, amelyek az egységre 
szerelt biztonsági készülékek és a hűtőközeg esetén nagyobbak lehet, ez azonban nem okozza az 
egységre szóló garancia érvénytelenné válását.
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8.5 Rendkívüli karbantartás
Az egység megfelelő bekapcsolását és az ellenőrzések elvégzését követően az egység normál esetben nem igényel 
beavatkozást a hűtőgáz nyomásának ellenőrzéséhez.

8.5.1 Rendkívüli beavatkozások
Az egység használata során előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek időben történő beavatkozást igényelnek.

Vészhelyzet esetén is az egységen végzett munkát biztonságosan, felhatalmazott és képzett 
személyzetnek kell elvégeznie az IEC 60335-2-40: 2018 HH mellékletének követelményeinek 
megfelelően, a helyi előírásoknak megfelelően, Európában pedig az EN378-4 és az EN13313 
szabványok szerint

Ha az egységen, a csöveken vagy az egység alkatrészein olajat talál, akkor az gázszivárgásra utalhat.
Javítsa meg a szivárgási pontot és állítsa vissza a hűtőgáz nyomását.
Kisebb olajszivárgás esetén tisztítsa le az alkatrészekről a szennyeződéseket egy nedvszívó törlőkendővel, illetve 
felitató lappal visszanyerheti az olajat. A használt anyagot minden esetben a hatályos jogszabályok és előírások 
szerint kell ártalmatlanítani.
Ellenőrizze, hogy nincs-e szükség az olajnyomás visszaállítására.
A rendszer víz/glikol-keverékének szivárgása esetén állítsa le az egység működését, és azonnal állítsa le a tápellátást 
a csapok segítségével a szivárgással érintett rész leválasztása érdekében.
Készítse elő kiömlött anyag kezelésére alkalmas eszközöket (hengerek, rongyok, nedvszívó lapok).
Amennyire lehetséges, a kiömlött anyagot folyadékszívással nyerje vissza.
Helyreállítást igénylő környezeti károk esetén tájékoztassa az illetékes hatóságokat.
A visszanyert anyagot a hatályos jogszabályok és előírások szerint kell ártalmatlanítani.
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9 ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS
A hulladék gazdálkodásról szóló európai irányelvre hivatkozva tájékoztatjuk Önt az alábbiakról:

 - Az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) tulajdonosának kötelessége, hogy ne válogatott települési 
hulladékként ártalmatlanítsa, hanem a helyi szabályozásban előírt nyilvános vagy magángyűjtő rendszerek útján 
történő szelektív gyűjtés útján;

 - A tulajdonosnak lehetősége van arra, hogy élettartama végén visszaküldje az elektromos és elektronikus 
berendezéseket egy új megfelelő vásárlása esetén.

Ez az elektromos és elektronikus berendezés veszélyes anyagokat tartalmazhat, például hűtőközegeket, kenőolajokat 
és akkumulátorokat vagy más anyagokat, és nem megfelelő ártalmatlanításuk negatív hatással lehet az emberi 
egészségre és a környezetre
 
Nem megfelelő megsemmisítésük a helyi előírásoknak megfelelő büntetéseket is von maga után.
A berendezésen látható szimbólum, amely az elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtését jelzi, 
egy áthúzott, kerekes szemetes kuka, amelyet vízszintes sáv kísér, és azonosítja forgalomba hozatalukat 2005. 
augusztus 13. után.
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