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Sicherheit /
Bezpečnost
Folgende Symbole weisen Sie auf bestimmte
Gefährdungen hin oder geben Ihnen Hinweise
zum sicheren Betrieb.

Následující symboly upozorňují na určitá rizika
nebo podávají informace o bezpečném provozu.

Achtung! Gefahrenstelle! Sicherheitshinweis! Eine gefährliche Situation steht
unmittelbar bevor und führt, wenn die
Maßnahmen nicht befolgt werden, zu
schweren Verletzungen bis hin zum Tod.
Befolgen Sie unbedingt die Maßnahme.

Pozor! Nebezpečí! Bezpečnostní pokyny!
Označuje bezprostředně nebezpečnou
situaci, pokud jí nebude zabráněno, bude
mít za následek smrt nebo vážné zranění.
Dodržování opatření je povinné.

Gefahr durch elektrischen Strom
oder hohe Spannung!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo vysokým napětím!

Quetschgefahr!

Nebezpečí rozdrcení!

Lebensgefahr! Nicht unter schwebende
Last treten!

Nebezpečí! Nevstupujte pod zavěšené
břemeno!

Vorsicht! Heiße Oberfläche!

Pozor! Horký povrch!

Wichtige Hinweise, Informationen

Důležité informace

Rosenberg Ventilatoren sind nach dem
Stand der Technik zum Zeitpunkt der
Auslieferung hergestellt!
Umfangreiche Material-, Funktions- und
Qualitätsprüfungen sichern Ihnen einen
hohen Nutzen und lange Lebensdauer!
Trotzdem können von diesen Maschinen
Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß
oder nicht zum bestimmungsgemäßen
Gebrauch eingesetzt werden.
Unsachgemäße elektrische Installation
kann zu potenziellem Risiko von schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen
führen.

Ventilátory Rosenberg jsou vyrobeny ve
shodě s posledními technickými standardy a náš program kontroly kvality
zahrnuje materiálové a funkční zkoušky,
zaručující vysokou kvalitu a odolnost
výsledného výrobku. Přesto mohou být
tyto ventilátory nebezpečné, pokud
nejsou používány a instalovány správně
v souladu s instrukcemi.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Ventilatoren diese Betriebsanleitung aufmerksam durch!

Před montáží a provozem tohoto ventilátoru si prosím pečlivě přečtěte tento
návod k použití!

-
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Betreiben Sie den Ventilator ausschließlich in eingebautem Zustand oder mit ordnungsgemäß montiertem Eingreifschutz
oder Schutzgitter (Passende, geprüfte
Schutzgitter sind als Zubehör lieferbar).

Nesprávná elektrická instalace může vést
k potenciálnímu riziku vážných nebo smrtelných zranění.

-

Ventilátor používejte pouze poté, co byl
bezpečně namontován a byl opatřen
ochrannými mřížkami vyhovujícími
konkrétní aplikaci (testované mřížky
mohou být dodány pro veškeré ventilátory
3

z našeho výrobního programu).
-

Montage, elektrischer Anschluss, Wartung
und Instandsetzung nur durch ausgebildetes Fachpersonal!

-

Montáž, elektrická a mechanická údržba a
servis by měly být provedeny kvalifi- kovanými pracovníky!

-

Betreiben Sie den Ventilator nur bestimmungsgemäß in den angegebenen Leistungsgrenzen ( Typenschild) und mit
genehmigten Fördermedien!

-

Ventilátor musí být provozován podle navržených parametrů s ohledem na jeho
výkonnost ( typový štítek) a dopravované médium!

-

Sind Isolationsprüfungen im Rahmen der
Erstinbetriebnahme vorgesehen. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt 6.5 Isolationswiderstandsprüfung.

-

Při prvním uvedení do provozu musí být
provedeny zkoušky izolace. Viz. kapitola
6.5 Zkouška izolačního odporu.

Nehmen Sie keine Veränderungen, Anund Umbauten an dem Gerät ohne Genehmigung von Rosenberg Ventilatoren
GmbH vor.
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Gültigkeitsbereich /
Rozsah platnosti
Der Gültigkeitsbereich der vorliegenden Betriebsanleitung umfasst die folgenden Ventilatorbauart:

Rozsah platnosti tohoto návodu se vztahuje na
následující typy:

GKH... -CE...

GKH... -CE...

Allgemeine Beschreibung /
Popis
Rosenberg Ventilatoren wurden speziell für den
Einsatz in modernen Lüftungs- und Klimaanlagen
entwickelt und eignen sich zur Förderung von
wenig staubhaltiger Luft und leicht aggressiven
Gasen und Dämpfen. Die Baugrößen entsprechen der Normzahlenreihe R20 nach DIN 323.
Die Größenbezeichnung entspricht dem Laufraddurchmesser.
Die Ventilatoren gelten als professionell genutzte
Geräte und sind durch Fachpersonal zu installieren.

EC-Motoren dürfen nicht direkt am Netz
betrieben werden. Der Betrieb des Motors
ohne externen EC-Controller ist nicht zulässig.
Bei Ventilatoren mit externer Kommutierungselektronik erfolgt der Netzanschluss sowie die
Kontaktierung sämtlicher Steuer- und Signaleingänge im Klemmkasten der Elektronik.
Die Schutzart der Elektronik und des Motors
nach DIN EN 60529 entspricht der Typenschildangabe.
Alle Ventilatoren werden vor der Auslieferung im
Werk statisch und dynamisch gewuchtet.
4

Neprovádějte žádné dodatečné úpravy na
zařízení bez souhlasu firmy Rosenberg
Ventilatoren GmbH.

Ventilátory Rosenberg byly vyvinuty zejména pro
použití v moderních ventilačních systémech
a vzduchotechnických jednotkách. Použití motorů s vnějšími rotory má výrazné výhody oproti
použití konvenčních ventilátorů. Velikost ventilátoru odpovídá standardní číselné řadě R20 dle
DIN 323. Velikost ventilátoru odpovídá průměru
oběžného kola
Ventilátory musí být instalovány odborným personálem..

EC motory nesmí být připojeny přímo k
síti. Provoz bez externího EC ovladače
není možný.
U ventilátorů s externí komutační elektronikou je
síťové připojení a všechny řídící a signální vstupy
připojeny do svorkovnice elektroniky..
Krytí IP elektroniky a motoru podle DIN EN
60529 odpovídá hodnotě uvedené na typovém
štítku.
Všechny ventilátory jsou před dodávkou staticky
a dynamicky vyváženy.
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3.1

Typenschild Beschreibung /
Popis typového štítku
Beispielhafte Darstellung:

Na příklad:

1

8

2
7
6

5

4

3
1

Artikel Nummer

Artiklové číslo

2

Technische Daten
Auftragsnummer
Produktionsjahr, Kalenderwoche (2019, KW11)
Schaltbild
Düsenbeiwert k10
ERP Daten
Typbezeichnung

Technická data
Zakázkové číslo
Rok výroby, týden, (2019, kt.11)
Schéma zapojení
Konstanta dýzy k10
ERP data
Typové označení

3
4
5
6
7
8

3.2

Motorbaugröße /
Velikost motoru
Der Motor Typ ist in der Ventilator Typenbezeichnung enthalten.
Zum Beispiel: GKHR 500-CIB.160.6IF IE
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Typ motoru je součástí označení typu ventilátoru.
Například: GKHR 500-CIB.160.6IF IE

Motorbaugröße / vel. motoru

Motor Typ / Typ motoru

3

G9 / V8

4

GD 84

5

GD 112

6

GD 150

8

GD 220

5

4

Bestimmungsmäßiger Betrieb /
Řádný provoz
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung
gehört auch das Einhalten der in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen bei Montage und Installation,
Inbetriebnahme und Instandhaltung.
Wir weisen darauf hin, dass diese Betriebsanleitung nur gerätebezogen und
keinesfalls für die komplette Anlage gilt!
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Pro správné používání ventilátoru
dodržujte všechny postupy popsané v
tomto návodu k obsluze pro instalaci a
montáž. Uvedení do provozu a údržba.
Upozorňujeme, že stávající provozní
návod platí pouze pro ventilátor popsaný
v tomto návodu.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
Ventilatoren eignen sich zur Förderung von:
sauberer Luft
wenig staub- und fetthaltiger Luft  der
Bestimmungsgemäße Betrieb ist vom
Planer der Anlage zu prüfen (ggf. Vorfilter
verwenden)
leicht aggressiven Gasen und Dämpfen
Medien bis zur max. Luftdichte von 1,2
3
kg/m
Medien bis zur max. Feuchte von 95 %
(nicht betauend)
Fördermitteltemperatur bei Konvektionskühlung von -40 °C bis zur Typenschildangabe
bei Konvektionskühlung ist um das Elektronikgehäuse ein Abstand von min. 250
mm einzuhalten.
Bei GKH… Ventilatoren wird konstruktionsbedingt von einer Luftgeschwindigkeit
von größer 1 m/s an der Elektronik bei
voller Leistung ausgegangen.
Aufstellhöhe bis 2000 m über Meeresspiegelniveau zulässig.

Ventilátory popsané v tomto návodu mohou být
použity pro dopravu:
čistého vzduchu
mastný vzduch nebo vzduch s nízkou
koncentrací prachu  musí zkontrolovat
projektant systému (v případě potřeby
použijte předfiltr).
mírně agresivních plynů a výparů
3
médií o atmosférické hustotě do 1,2 kg/m

Die vorgesehene Einbaulage ist zu beachten:
GKHB nur horizontale Welle
GKHR / GKHM / GKHS/ GKHF
horizontale und vertikale Welle

Povinná montážní poloha:
GKHB pouze s horizontální hřídelí
GKHR / GKHM / GKHS/ GKHF
horizontální a vertikální hřídel

Der Ventilator darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden

Tento ventilátor neprovozujte
v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Ventilatoren dürfen nicht in Küchenabluftsystemen verwendet werden.
Ein Einsatz dieser Geräte ist nach
VDI 2052 ausgeschlossen.

Ventilátory popsané v tomto návodu
nesmí být používány v kuchyňských
odtahových systémech. Použití těchto
zařízení je dle VDI 2052 vyloučeno.

-

-

-

-

médií o relativní vlhkosti do 95 %
(bez kondenzace)
Teplota dopravovaného vzduchu s konvekčním chlazením od -40 ° C do teploty
uvedené na typovém štítku
při konvekčním chlazení musí být
dodržena vzdálenost 250mm pláště řídící
elektroniky od okolních součástí ventilátoru.
U ventilátorů GKH… konstrukce
předpokládá rychlost vzduchu vyšší než 1
m / s při plné síle elektroniky
Přípustná montáž do výšky 2000 m nad
mořem.
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Gemäß Verordnung 1253/2014/EU müssen Ventilatoren im Geltungsbereich
mindestens „3-Stufig + AUS“ betrieben
werden.

V souladu s nařízením 1253/2014/EU musí
být ventilátory spadající do působnosti
tohoto nařízení provozovány na nejméně
„3 výkonnostní stupně + vypnuto“.

Verantwortlich für den konformen, mehrstufigen
Betrieb ist der Betreiber. Entsprechende Schaltgeräte sind als Zubehör verfügbar.

Odpovědnost za vícestupňový provoz nese
provozovatel. Vhodné regulátory jsou k dispozici
jako příslušenství.

Rosenberg EC-Ventilatoren sind für die
Betriebsart S1 – Dauerbetrieb konzipiert.
Es sind maximal fünf Ein- Ausschaltzyklen pro Stunde erlaubt. Bei der Betriebsart S1 wird davon ausgegangen, dass ein
Betrieb mit einer konstanten Belastung
ansteht und die Maschine den thermischen Beharrungszustand erreichen
kann!

EC ventilátory Rosenberg jsou navrhovány pro nepřetržitý provoz kategorie S1. Je
povoleno maximálně 5 zapnutí a vypnutí
za hodinu. Provoz v režimu S1 je podmíněn konstantním zatížením ventilátoru
a dodržením rozmezí pracovních teplot
ventilátoru!

Lagerung, Transport /
Skladování, transport
-

-

-

-

-

-

-

Lagern sie den Ventilator in seiner Originalverpackung trocken und wettergeschützt.
Decken Sie offene Paletten mit Planen ab
und schützen Sie die Ventilatoren vor
Schmutzeinwirkung (z.B. Späne, Steine,
Draht usw.) und unzulässig hoher Feuchtigkeit.
Halten Sie Lagertemperaturen zwischen
- 40 °C und + 70 °C ein.
Schützen Sie das Gerät bis zur endgültigen Montage vor Umwelteinflüssen und
Schmutz.
Bei Lagerzeiträumen von über 1 Jahr prüfen Sie vor der Montage die Leichtgängigkeit der Lager ( Drehen mit der Hand).
Ebenso sind vor der Inbetriebnahme die
Spaltabstände von rotierenden Teilen zu
überprüfen ( Montage).
Das Gerät nur vorsichtig am Elektronikflansch oder am Gehäuse aus der Verpackung nehmen. Stöße sind unbedingt zu
vermeiden.
Transportieren Sie den Ventilator mit den
geeigneten Lastaufnahmemitteln
( Gewicht: laut Ventilatortypenschild)
Das Verwinden des Gehäuses oder andere Beschädigungen sind zu vermeiden.
Geeignete Montagehilfen wie z.B. vorschriftsmäßige Gerüste sind zu verwenden.

Lebensgefahr! Nicht unter schwebende
Last treten!
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-

-

-

-

-

-

-

-

Ventilátor skladujte v originálním balení
na suchém místě chráněném před
povětrnostními vlivy.
Otevřené palety přikryjte plachtou a
chraňte ventilátory proti vlivu nečistot
(např. kameny, třísky, dráty atd.).

Teplotní rozmezí pro skladování mezi
-40°C a +70°C.
Chraňte zařízení před povětrnostními
vlivy a nečistotami až do jeho konečné instalace.
Při skladování delším než jeden rok
prosím zkontrolujte ložiska lehkým protočením ( rukou). Před uvedením do
provozu musí být také zkontrolována vůle
mezi rotačními součástmi ventilátoru (
motáž).
Ventilátor opatrně vyndejte z obalu
uchopením za přírubu nebo kryt řídící
elektroniky. Vyvarujte se nárazům.
Ventilátor trasportujte pomocí vhodných
prostředků
( hmotnost je uvedena na štítku).
Vyhněte se deformacím skříně ventilátoru, lopatek oběžného kola nebo jiným
poškozením.
Použijte vhodné montážní prostředky jako
např. lešení odpovídající specifikaci.

Nebezpečí! Nevstupujte pod zavěšené
břemeno!
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Montage und Installation /
Montáž a instalace
Montage und Elektroarbeiten nur durch
ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal und nach den jeweils zutreffenden Vorschriften!
Der ausgepackte Ventilator ist auf Transportschäden zu überprüfen. Beschädigte Ventilatoren
dürfen nicht montiert werden!
Die Ansaug- und Ausblasöffnungen sind bei Bedarf gegen das Hineinfallen oder Einsaugen von
Fremdkörpern durch ein Schutzgitter nach
EN 13857 zu sichern.
-

-

-

-

-

-

-

Rozbalený ventilátor musí být zkontrolován, zda
nedošlo k poškození při dopravě. Poškozené
ventilátory nesmí být namontovány!
Předcházejte pádu cizích objektů do sání nebo
výtlaku ventilátoru. Ochranné mřížky musí být
certifikovány dle DIN EN ISO 13857.

Ventilatoren nicht verspannen!
Verformungen und Verlagerungen dürfen
nicht zum Anschlagen oder Schleifen bewegter Teile führen
Auf ausreichend Platz im Ansaug- und
Ausblasbereich sollte bezüglich der Effizienz geachtet werden.
Vor erster Inbetriebnahme sind die Spaltabstände von rotierenden Teilen zu überprüfen. Gegebenenfalls Einströmdüse
ausrichten.
Verwenden Sie nur Leitungen, die den
vorgeschriebenen Installationsvorschriften
hinsichtlich Spannung, Strom, Isolationsmaterial, Belastbarkeit etc. entsprechen.
Verlegen Sie Leitungen so, dass sie nicht
durch rotierende Teile berührt werden
können.
Keine Gewalt (hebeln, biegen) anwenden.

-

-

Nepoužívejte sílu (páčení, ohýbání)

Es müssen alle Befestigungspunkte mit
geeigneten Befestigungsmitteln genutzt
werden.
Bei Außenaufstellung ist entsprechendes
Zubehör als Wetterschutz zu verwenden.

-

Veškeré upevňovací body upevněte
pomocí vhodného spojovacího materiálu.

-

Pro venkovní instalaci musí být použito
příslušenství určené pro ochranu před
povětrnostními vlivy.

Bei der Montage der Ventilatoren ist auf
ausreichend Platz für Service- und Wartungsarbeiten zu achten.
Kann das aus technischen Gründen nicht
gewährleistet werden, sind die Steuerleitungen allpolig an einen zugänglichen
Klemmkasten zu führen.
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Montáž a elektrické zapojení musí být
provedeno proškolenými pracovníky
v souladu s příslušnými předpisy!

-

-

-

-

Ventilátor nepřetěžujte!
Deformace a posunutí by neměly vést
ke klepání či obrušování rotačních
součástí.
S ohledem na účinnost ventilátoru musí
být před sáním a výtlakem ventilátoru
dostatek volného prostoru.
Před prvním uvedením do provozu musí
být zkontrolovány mezery mezi pohyblivými součástmi. V případě nutnosti
vycentrujte sací dýzu.
Používejte pouze kabely, které odpovídají
specifickým požadvakům konkrétní instalace na napětí, proud, izolační materiál, zátěž atd.
Kabely veďte tak, aby nedocházelo k jejich kontaktu s rotačními součástmi

Při montáži je třeba zajistit dostatek
prostoru pro servis a údržbu. Pokud to z
technických důvodů není možné, je nutné
zajistit, aby veškerá řídící propojení vedla
k přístupné svorkovnici.
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6.1

Einbauempfehlung /
Doporučení pro instalaci
Beim Einbau eines GKH… in ein Gehäuse, sollte
das Einbauverhältnis A/D >1,6 eingehalten werden.
Das folgende Diagramm zeigt die Einbauverluste
bei empfohlenem und zu kleinem Einbauverhältnis.

Následující obrázek ukazuje ztráty s
doporučeným a příliš malým instalačním
poměrem A/D.

Saugseitig und druckseitig sollte ein Mindestabstand von 0,5xD zu angrenzenden Bauteilen
eingehalten werden. Damit können Einbauverluste vernachlässigt werden.

Na sací a tlakové straně by měla být zachována
minimální vzdálenost 0,5xD od sousedních
součástí. To znamená, že je možné zanedbat
instalační ztráty.

BA054BB0320A12

Při instalaci GKH ... do komory je třeba dodržet
instalační poměr A / D> 1,6.
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6.2

6.3

Mechanische Installation Controller /
Mechanická instalace ovladače
Ist der Controller nicht vormontiert sind folgende
Vorgaben einzuhalten:

Pokud není ovladač namontován výrobcem, je
nutné dodržet následující poažadavky:

Um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten, ist der externe EC- Controller an einer Stelle
zu montieren an der die Luftströmung (>3 m/s
turbulente Luftgeschwindigkeit) an den Kühlrippen. (3 m/s turbulente Luftgeschwindigkeit entspricht 6,5 m/s laminarer Luftgeschwindigkeit).
Bei einer kleineren Luftströmung als (<3 m/s
turbulente Luftgeschwindigkeit) oder außerhalb
eines direkten Luftstroms montiert, reduziert sich
die Ausgangsleistung (kW).

Aby bylo možné zajistit správné chlazení ECovladače, musí být umístěn tak, aby byl v proudu
dopravovaného vzduchu (> 3 m/s turbulentní
proudění), aby bylo chlazeno žebrování. (turbulentní proudění o rychlosti 3m/s je ekvivalentní
laminárnímu proudění o rychlosti 6m/s). Pokud je
ovladač namontován v redukovaném proudu
vzduchu (v turbulentním proudění o ryhclosti < 3
m/s) nebo je namontován mimo proud vzduchu,
musí být výkon (kW) omezen.

Um die spezifizierte Schutzart aufrecht zu erhalten, dürfen Kabelverschraubungen nicht nach
oben gerichtet sein.

Aby byl zajištěn specifikovaný stupeň ochrany,
nesmí být kabelové průchodky orientovány
směrem vzhůru.

Netzanschluss /
Připojení k síti
Kabeldimensionierung:
Verschraubung M20
Kabeldurchmesser 6 -12 mm
Drahtdurchmesser 1,5 mm² - 4 mm²

Dimenzování kabelu:
Závit M20
Průměr kabelu 6 -12 mm
Průměr drátu 1,5 mm² - 4 mm²

Der Schutzleiteranschluss
muss zwingend angeschlossen und auf Erdpotential
geführt werden. Der Schutzleiteranschluss muss mindestens den gleichen
Querschnitt als die Netzzuleitung aufweisen!
Die Schutzleiterlitze ist im Bereich der
Anschluss Stecker ca. 20mm länger auszuführen als die Anschlusslitzen für
L1/L2/L3 für die Spannungsversorgung.

Ochranný vodič
musí být uzemněn.
Připojení ochranného vodiče musí mít
alespoň stejný průřez jako síťový kabel!

Die Netzanschlusskabel müssen für den
Temperaturbereich des Ventilators geeignet sein. Für Anwendungen bis 60°C
Umgebungstemperaturen sollten Anschlusskabel mit mindestens 80°C Zulas10

Ochranný vodič by měl být v oblasti
konektoru delší přibližně o 20 mm než
vodič pro L1 / L2 / L3 pro napájení

Síťové připojovací kabely musí být
vhodné pro teplotní rozsah ventilátoru.
Pro aplikace do teploty prostředí 60 °C by
měly být použity propojovací kabely se
schválením alespoň 80 °C!
BA054BB0320A12

sung verwendet werden!
-

Die Ventilatoren dürfen nur in symmetrischen (zulässige Asymmetrie kleiner 2%)
und im Sternpunkt geerdeten Netzen betrieben werden. z.B. TN-S, TN-C, TN-C-S,
TN

-

Ventilátory musí být provozovány v
uzemněných sítích (transformátor zapojen
do Y). Ventilátory musí být napájeny ze
symetrického sinusového zemnícího systému (povolená asymetrie je menší než
2%) (TN-S, TN-C, TN-C-S, TN)

-

Einsatz der Ventilatoren nur an Netzen
bei dem der THD Anteil kleiner 10 % ist.
THD = Total Harmonic Distortion. Dabei
gilt dieser Wert zwischen den Netzphasen
(L1-L2; L1-L3; L2-L3) und den Netzphasen gegen PE (L1-PE; L2-PE; L3-PE)

-

Ventilátory musí být provozovány pouze v
síti, ve které je celkové harmonické
zkreslení THD (Total Harmonic Distortion)
menší než 10%.Jedná se o hodnotu mezi
fázemi (L1-L2; L1-L3; L2-L3) a mezi
fázemi a ochranným vodičem PE (L1-PE;
L2-PE; L3-PE).

-

Netzanschluss nach technischen Anschlussbedingungen und den einschlägigen Vorschriften.

-

Připojení k síti musí být ve shodě s technickými předpisy pro zapojení a místními
nebo národními předpisy.

-

Potentialausgleichsystem ordnungsgemäß an alle leitfähigen Teile anschließen

-

Systém vyrovnání potenciálů připojte ke
všem vodivým částem.

-

Versorgungsspannungstoleranzen müssen gemäß Typenschild eingehalten werden. Zu hohe Spannungen können zur
Zerstörung des Motors führen.

-

Musí být dodrženy tolerance napájecího
napětí. Vyšší napětí může vést ke zničení
motoru.

-

Die Typenschildangaben sind zu beachten (Spannung / Frequenz / Temperaturbereich / Schaltbild)

-

Věnujte pozornost štítkovým hodnotám
(Napětí / frekvence / teplotní rozmězí /
schéma zapojení).

Harmonische Verzerrung
Die dreiphasigen EC-Elektroniken erfüllen IEC
61000-3-12, wenn die Kurzschlussleistung Ssc
größer als oder gleich dem Vorgabewert an der
Schnittstelle zwischen der Stromversorgung des
Benutzers und dem öffentlichen Netz ist. Es liegt
in der Verantwortung des Installateurs oder des
Benutzers des Geräts, nötigenfalls in Rücksprache mit dem Versorgungsnetzbetreiber dafür zu
sorgen, dass das Gerät nur an eine Stromversorgung mit einer Kurzschlussleistung Ssc größer
oder gleich dem Vorgabewert angeschlossen
wird. Die dreiphasigen Varianten erfüllen IEC
61000-3-12 Tabelle 5.
Kurzschlussleistung der Stromversorgung:
Vergewissern Sie sich, dass die Kurzschlussleistung Ssc der Stromversorgung größer als oder
gleich ist wie:
Ssc = √3 × Rsce × UNetz × IGerät
an der Schnittstelle zwischen der Stromversorgung des Benutzers und dem öffentlichen Netz
(Rsce).
Die Netzspannung muss den Qualitätsmerkmalen der EN 50160 und den definierten Normspannungen der IEC 60038 entsprechen!
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Harmonické zkreslení
Třífázová elektronika EC vyhovuje normě IEC
61000-3-12, pokud je zkratový výkon Ssc větší
nebo roven výchozí hodnotě na rozhraní mezi
napájecím zdrojem uživatele a veřejnou sítí. Je
na odpovědnosti instalačního technika nebo uživatele zařízení, v případě potřeby po konzultaci s
provozovatelem napájecí sítě, zajistit, aby bylo
zařízení připojeno pouze k napájení se zkratovým výkonem Ssc větším nebo rovným výchozí
hodnotě. Třífázové verze odpovídají IEC 610003-12 tabulce 5

Zkratový výkon napájecího zdroje:
Ujistěte se, že zkratový výkon Ssc napájecího
zdroje je větší nebo roven:
Ssc = √3 × Rsce × Umains × Iequipment
na rozhraní mezi napájecím zdrojem uživatele a
veřejnou sítí (Rsce).
Síťové napětí musí odpovídat kvalitativním charakteristikám EN 50160 a definovaným standardním napětím podle IEC 60038!
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6.3.1

Netzanschluss Absicherung /
Ochrana pojistkou

Der Anschluss an das Niederspannungsnetz hat gemäß EN 60204-1 zu erfolgen.

Připojení k systému nízkého napětí musí
být provedeno ve shodě s EN 60204-1.

Bei der Installation müssen die Spezifikationen in
Bezug auf Kabeltyp und Querschnitt den lokal
geltenden Normen entsprechen.

Výběr typu kabelu a jeho průřezu musí
vyhovovat místním předpisům.

Die Zuordnung von Zuleitungsquerschnitt und
zugehöriger Absicherungen dient dem Leitungsschutz nicht dem Geräteschutz.

Přiřazení pojistek k průřezu kabelu v tabulce níže
je určeno pro ochranu samotného kabelu, nikoliv
pro ochranu celého zařízení.

Schmelzsicherung /
pojistka

Leitungsschutzschalter /
jistič

VDE

UL

VDE

mm²

AWG

10A

J10A

C10A

1,5

16

16A

J15A

C16A

1,5

16

20A

J20A

C20A

2,5

14

25A

J25A

C25A

4,0

12

Zusätzliche Informationen nach UL-Norm:

Další informace podle standardu UL:

Geeignet für den Einsatz in einer Schaltung, die
in der Lage ist, nicht mehr als 5000 Ampere
symmetrisch zu liefern, maximal 480 Volt.

Vhodné pro použití v obvodu schopném dodávat
symetricky maximálně 5000 ampér, maximálně
480 voltů.

Der integrierte Festkurzschlussschutz bietet keinen Schutz für den Abzweigkreis. Der Schutz des
Abzweigkreises muss in Übereinstimmung mit
den nationalen elektrischen Vorschriften und den
zusätzlichen örtlichen Vorschriften erfolgen.

Integrovaná polovodičová ochrana proti zkratu
neposkytuje ochranu obvodových větví. Ochrana
větvených obvodů musí být zajištěna v souladu s
platnými předpisy.

6.3.2

Verwendung von Motorschutzschaltern /
Použití motorového spouštěče

Die Verwendung von Motorschutzschaltern im Netzspannungsstromkreis des
EC- Ventilators, ist nicht zulässig. Zur
Gewährleistung des Leitungsschutzes
sind die im Abschnitt 6.3.1 angegebenen
Sicherungen zu Verwenden.
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Leitungsquerschnitt /
Průřez kabelu

Použití motorových spouštěčů v napájecím obvodu EC ventilátoru není povoleno. K zajištění ochrany síťového kabelu
použijte vhodné pojistky – viz kapitola
6.3.1
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6.3.3

Zusätzlicher Schutz durch FI- Schutzschalter /
Dodatečná ochrana

Sollte, bedingt durch Netzform oder Forderung
des EVU, die Schutzmaßnahme FehlerstromSchutzschalter zur Anwendung kommen, müssen
Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet werden:
die gemäß DIN VDE 0664 auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen und bei
glatten Gleichfehlerströmen (allstromsensitive Ausführung) auslösen
die bei Netzeinschaltung den Ladestromimpuls gegen Erde berücksichtigen
die für den Ableitstrom des Motors geeignet sind
Treten impulsartige Fehlerströme infolge von
transienten (kurzzeitigen) Netzüberspannungen
und ungleichmäßiger Phasenbelastung bei Einschaltvorgängen auf, so sind FI-Schutzschalter in
kurzzeitverzögerter Ausführung (VSK) zu empfehlen.

Pokud by se v důsledku konfigurace sítě nebo
požadavku dodavatele energie uplatnilo použití
proudového chrániče, musí být použity takové
chrániče, které:
se podle DIN VDE 0664 aktivují i pulzujícími
stejnosměrnými i hladkými chybnými proudy
(provedení citlivé na jakýkoli proud)

Die Schalter müssen mit den beiden gezeigten
Symbolen gekennzeichnet sein:

Chrániče musí být označeny oběma uvedenými
symboly:

Bei der Wahl des FI-Schutzschalters ist
auf den gesamten Ableitstrom aller
elektrischen Ausrüstung der Anlage zu
achten.

Při výběru proudového chrániče je nutné
si uvědomit celkový svodový proud
všech elektrických komponent zařízení.

6.3.4

-

při zapojení sítě zachytí impuls nabíjecího
proudu proti zemi

-

jsou vhodné pro svodový proud motoru

Jestliže pulzní chybné proudy vznikají v důsledku
přechodných (krátkodobých) přepětí sítě a nerovnoměrného zatížení fáze při zapínání, doporučují
se proudové chrániče v provedení s krátkodobým
zpožděním (VSK).

Erdungsschutz /
Uzemnění

Ohne Erdung können am Gehäuse gefährliche Spannungen anstehen.

Bez uzemnění se na povrchu jednotky
může objevit nebezpečné napětí.

Der Schutzleiter kann abhängig von den verschiedenen Konfigurationen, einschließlich Filterung, geschirmten Motorkabeln und Motortyp,
hohe Ableitströme führen.

Svodový proud může být vysoký v závislosti
na různých konfiguracích zahrnujících filtry, stíněné kabely a typy motorů.

Sollte der Ableitstrom größer als 3,5 mA sein,
muss nach DIN EN 61800-5-1, einen zusätzlichen Schutzerdungsleiter mit demselben Querschnitt wie der ursprüngliche Schutzerdungsleiter
angeschlossen werden.

Pokud je svodový proud vyšší než 3,5 mA, musí
být připojen druhý zemnící ochranný vodič se
stejným dimenzováním jako původní zemnící
ochranný vodič, jak je uvedeno v DIN EN 618005-1.

Bei unsymmetrischen Netzen oder dem Ausfall
einer Phase kann der Ableitstrom auf ein Vielfaches des Nennwertes ansteigen

V případě asymetrických sítí nebo výpadku fáze
může svodový proud stoupnout na násobek
jmenovité hodnoty

BA054BB0320A12
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6.4

6.5

Steuerleitung /
Řídící signál
Kabeldimensionierung:
Verschraubung M20
Kabeldurchmesser 6 -12 mm
Drahtdurchmesser 0,5 mm² - 1,5 mm²

Dimenzování kabelu:
Závit M20
Průměr kabelu 6 -12 mm
Průměr drátu 0,5 mm² - 1,5 mm²

Es muss auf genügend Abstand zwischen Netzkabel und Steuerkabel geachtet werden
(>> 10 cm).
Die max. Länge des Steuerkabels darf 30m nicht
überschreiten. Über 20m müssen geschirmte
Kabel in Verwendung kommen. Zur EMV gerechten Installation muss an der Signalquelle einseitig
aufgelegt werden (z.B. am Schutzleiter des Ventilators).

Vzdálenost mezi přívodním kabelem a kabelem
přivádějícím řídící signál musí být větší než
10cm.

Hochspannungsprüfung /
Zkouška vysokého napětí
Im Rahmen der Serienprüfung werden die Elektronik und der Motor werkseitig hochspannungsgeprüft.

Součástí sériové výroby elektroniky a motoru
jsou zkoušky vysokého napětí.

Wird im Rahmen einer Systemprüfung die Messung notwendig, so kann dies unter folgenden
Bedingungen durchgeführt werden:

Je-li nutná zkouška izolačního odporu jako
součást testování systému, může být provedena
za následujících podmínek:
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Maximální délka kabelu přivádějícího signál je
30m. Pokud použijete kabel delší než 20m, musí
být stíněný. Ve shodě s EMC musí být stínění
připojeno na straně zdroje signálu, například
uzemnění ventilátoru.

Eine Isolationsprüfung darf ausschließlich für den Netzanschluss
durchgeführt werden
Eine Isolationsprüfung der Steuerklemmen ist nicht zulässig.
Zur Vermeidung unzulässig hoher
Spannungen müssen alle Verbindungsleitungen (Netz- und Steuerleitungen) am EC- Controller abgeklemmt werden.
Die Isolationsprüfung darf nur mit
einem Prüfgerät nach EN 60204-1
und mit einer DC Spannung von
500VDC durchgeführt werden. Bei
dieser Prüfung sind die Netzklemmen bei 3- Phasengeräten zwingend zu brücken!






Zkouška izolačního stavu smí být
provedena výhradně pro síťové připojení
Zkouška izolačního stavu řídících
svorek není dovolena.
Abyste se vyhnuli nepřijatelně vysokým napětím, musí být veškeré připojovací kabely odpojeny od EC ovladače.
Izolační zkouška musí být provedena
dle EN 60204-1 pomocí stejnosměrného napětí 500VDC. Při této zkoušce
musí být síťové svorky u třífázových
zařízení povinně přemostěny!

BA054BB0320A12
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Typ / typ
3 ~ 380 - 480 V ± 10%
50 / 60 Hz

Klemme /
svorka

Werkseinstellung /
tovární nastavení

1

A

A-RS485

2

B

B-RS485

3

GND

GND

4

+10V

Spannungsausgang
Napěťový výstup

0-10V

Sollwertvorgabe
Jmenovitá hodnota

GND

GND

7

D2

Alarmrückstellung
Reset alarmu

Alarm wird durch GND zurückgesetzt.
Reset alarmu zkratováním.

8

D1 (Enable)

Start / Stop
start / stop

Freigabe wird durch GND aktiviert.
Povolení je aktivováno pomocí GND.

9

Dout1

Digital Output/ Digitální
výstup

Externí Pull-Up-rezistor (1,5 - 22 kΩ / max.24V / max.20mA)
Pracovní cyklus min. 50%

10

GND

GND

18

+24V out

Spannungsausgang
Napěťový výstup

19

GND

GND

20

NC

6

21

Alarm

5

Analog Input

Nr./
č.

Anschlussbelegung 01.450 /
Schéma zapojení 1.450

COM

RS485 Bus IN / OUT (nicht ECParam kompatibel))
RS485 sběrnice IN / OUT (není kompatibilní s EC Param)
max.20mA / max.9 Geräte parallel verschaltet
max.20mA / max. 9 vent. paralelně zapojených
0-10VDC; Eingangswiderstand 60kOhm
0-10VDC; vstupní odpor 60kOhm

Geschlossen bei Fehler + Stromlos
Při poruše uzavřený + vypnutí
Fehlermelderelais
alarmové relé

COMMON
Společný

23

NC

Geschlossen wenn Motor steht
Uzavřený pokud není porucha

Running

Geschlossen bei Fehlerfrei
closed for no failure

25

NO
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9,5V

max.100mA / max. 9 Geräte parallel verschaltet
max.100mA / max. 9 vent. paralelně zapojených

NO

COM

10%
1V

22

24

100%

Motor dreht
Motor běží

max.24VAC / 1A bzw.
24VDC / 1A
max.24VAC / 1A or.
24VDC / 1A

COMMON
Společný
Geschlossen wenn Motor dreht
Uzavřený pokud motor běží
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Nr./
č.

Anschlussbelegung 01.453 /
Schéma zapojení 01.453

Typ / typ
3 ~ 380 - 480 V ± 10%
50 / 60 Hz

Werkseinstellung /
tovární nastavení

1

A

A-RS485

2

B

B-RS485

3

GND

4

+10V

GND
Spannungsausgang
Napěťový výstup

max.20mA / max.9 Geräte parallel verschaltet
max.20mA / max. 9 vent. paralelně zapojených

0-10V

Sollwertvorgabe
Jmenovitá hodnota

0-10VDC; Eingangswiderstand 60kOhm
0-10VDC; vstupní odpor 60kOhm

GND

GND

7

D2

Alarmrückstellung
Reset alarmu

Alarm wird durch GND zurückgesetzt.
Reset alarmu zkratováním.

8

D1 (Enable)

Start / Stopp
start / stop

Freigabe wird durch GND aktiviert.
Povolení je aktivováno pomocí GND

9

Dout1

Digital Output/ Digitální
výstup

Externí Pull-Up-rezistor (1,5 - 22 kΩ / max.24V / max.20mA)
Pracovní cyklus min. 50%

5
6

Analog Input

Klemme /
svorka

GND

GND

11

GND

GND

12

Therm

18

+24 out

19

GND

20

NC

21

Alarm

10

COM

Thermokontakt
Termokontakt
Spannungsausgang
napěťový výstup
GND

RS485 Bus IN / OUT (nicht ECParam kompatibel))
RS485 sběrnice IN / OUT (není kompatibilní s EC Param)

max.100mA / max. 9 Geräte parallel verschaltet
max.100mA / max. 9 vent. paralelně zapojených
Geschlossen bei Fehler + Stromlos
Při poruše uzavřený + vypnutí

Fehlermelderelais
Alarmové relé

COMMON
společný

23

NC

Geschlossen wenn Motor steht
Uzavřený pokud motor neběží

Running

Geschlossen bei Fehlerfrei
Uzavřený pokud není porucha

NO

25

16

9,5V

Für Betrieb muss der Thermokontakt angeschlossen sein!
Při uvedení do provozu musí být termokontakt připojen!

NO

COM

10%
1V

22

24

100%

Motor dreht
Motor běží

max.24VAC / 1A bzw.
24VDC / 1A
max.24VAC / 1A or.
24VDC / 1A

COMMON
společný
Geschlossen wenn Motor dreht
Uzavřeny pokud motor neběží
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Inbetriebnahme /
Uvedení do provozu
Zum Öffnen vom externen EC-Controller die 6
Torx 20 Schrauben in der Kunststoffabdeckung
lösen.
-

-

Werden Mehrleiterkabel verwendet, sind
immer Aderendhülsen zu benutzen.
Die Montageklemmen sind federbelastet,
und der abisolierte Leiter ist durch vorsichtiges Pressen des Leiters ohne Gebrauch von Werkzeugen leicht in die
Klemmen hinein zu drücken. Alternativ
lässt sich die Klemmenfeder durch leichten Druck mit einem Schraubendreher
oder ähnlichem Werkzeug lösen.
Massive oder Mehrleiterkabel können angewandt werden.
Abisolierung oder Aderendhülse müssen
zwischen 8 und 15 mm lang sein.
Zur Demontage von Leitungen durch
leichten Druck mit einem Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug vorsichtig
die Klemmenfeder lösen.

Externí EC ovladač je možné otevřít povolením
šesti šroubů Torx 20, které drží plastový kryt.
-

-

Pokud použijete vícežilové kabely, musí
být vždy použity průchodky.
Připojovací svorky jsou opatřeny
pružinami a vodič na konci zbavený izolace lze jednoduše zastrčit do svorky bez
použití dalšího nářadí. Alternativně může
být pružina svorky uvolněna zmáčknutím
pomocí šroubováku nebo podobného
nástroje.
Mohou být použity masivní nebo vícežilové kabely.
Konce kabelů musí být zbaveny izolace
v délce mezi 8 až 15mm.
Dráty mohou být odpojeny pomocí
opatrného lehkého zmáčknutí pružiny
na svorce šroubovákem nebo podobným
nástrojem.

Übersicht des Klemmraums:

Náhled na svorkovnici:

1 Motor Anschlussklemme (vormontiert)

1 Svorky pro připojení motoru (předmontované)

2 Netzanschluss

2 Připojení sítě

3 Anschluss Steuersignale Nr. 1-10
(vom schwarzen Punkt aus zählend)

3 Zapojení řídicích signálů č. 1-10
(počítáno od černého bodu)

4 Anschluss Optionsplatine Nr. 11-25
(vom schwarzen Punkt aus zählend)

4 Připojení volitelných modulů č. 11-25
(počítáno od černého bodu)

5 Zusätzlicher Schutzleiteranschluss
(Siehe auch Kapitel 6.3.4)

5 Přídavné připojení ochranného vodiče (PE)
(take viz. kap. 6.3.4)

1

2

4

5
3
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Motor Anschlussklemme:

Připojení motoru:

Die Anschlussklemmen sind mit „MOTOR“ gekennzeichnet. Das Motorkabel ist werkseitig bereits angeschlossen.

Připojovací svorky jsou označeny „MOTOR“.
Kabel motoru je již připojen z výroby.

Werden arbeiten am Motoranschlusskabel durchgeführt, ist darauf zu achten,
dass der EC- Controller vorher mindestens zwei Minuten abgeschaltet war.

Před prací na zapojení motoru se ujistěte,
že motor byl alespoň dvě minuty odpojen
od sítě.

Falls die Elektronik nicht direkt am Ventilator
installiert ist, darf die maximale Leitungslänge
zwischen EC- Controller und EC- Motor maximal
5 Meter sein.

Pokud elektronika není instalována přímo na
ventilátoru, nesmí maximální délka kabelu mezi
EC ovladačem a EC motorem překročit 5 metrů.

Netzanschluss:

Připojení k síti:

Netzkabel anschließen
In der Zuleitung des EC- Controllers ist ein allpoliger Geräteausschalter zu montieren. Die Anschlussklemmen sind mit „MAINS“ gekennzeichnet.

Připojte přívodní kabel
Na napájecí vedení EC ovladače musí být nainstalován vypínač všech pólů. Svorky jsou označeny „MAIN“ („Síť“).
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Anschluss Steuersignale:
Zur Inbetriebnahme des Ventilators sind folgende
alternativen Anschlusskonfiguration notwendig:
Bei Doppelbelegung einer Anschlussklemme der
Steuersignale ist folgendes erlaubt.
• 2 Litzen (starr oder flexibel) in einer Aderendhülse
• 2 Litzen (flexibel) verdrillt

Připojení řídících signálů:
Pro uvedení ventilátoru do provozu je nutná
následující konfigurace:
Následující je povoleno, pokud je připojovací
svorka pro řídicí signály přiřazena dvakrát.
• 2 prameny (tuhé nebo pružné) v koncové
objímce drátu
• Prameny (pružné) zkroucené

1a

10 kΩ Potentiometer

10 kΩ potenciometr

1b

Drahtbrücke zwischen den Klemmen
+10V und 0-10V

Přemostění mezi svorkami
+10V and 0-10V

1c

Externes 0-10 V Signal an den Klemmen
GND und 0-10 V

Vnější signál 0-10V na svorkách
GND and 0-10 V

2a

externes Freigabesignal an den Klemmen
D1 und GND

Vnější signál pro povolení chodu na svorkách
D1 a GND

2b

Drahtbrücke zwischen den Klemmen
D1 und GND

Přemostění mezi svorkami
D1 a GND

Kunststoffabdeckung schließen:
Zum Schließen die 6 Torx 20 Schrauben in der
Kunststoffabdeckung wieder befestigen (2 Nm).

Zavřete plastový kryt:
Pro uzavření, opět zašroubujte 6 šroubů Torx 20
do plastového krytu (2 Nm).

BA054BB0320A12
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Vor Erstinbetriebnahme prüfen:
Einbau und elektrische Installation fachgerecht abgeschlossen.
Sicherheitseinrichtungen montiert
 Berührungsschutz
Montagerückstände und Fremdkörper aus
Ventilatorraum entfernt.
Durchgehende Schutzleiterverbindung ist
vorhanden
Ventilator darf nicht an feststehenden Gehäuseteilen schleifen
Kabeleinführung dicht.
Stimmen Anschlussdaten mit Daten auf
Motortypenschild überein.

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte:
že byla správně dokončena instalace
a zapojení.
že byla namontována ochranná zařízení
 ochranné mřížky
že zbytky materiálu po montáži a cizí
tělesa byla odstraněna z prostoru ventilátoru.
že je přítomen ochranný vodič
ventilátor nesmí drhnout o pevné části
pláště.
že vstup kabelu je utěsněn.
že připojovací údaje odpovídají údajům
na typovém štítku.

Inbetriebnahme:
Motor durch Schalten des Freigabesignals
in Betrieb nehmen.
Durch langsames Erhöhen der Sollwertvorgabe, Rundlauf und Steuerverhalten
überprüfen.
 Der Ventilator muss bei jeder Drehzahl
rund und ruckelfrei laufen.

Uvedení do provozu:
motor rozběhněte pomocí zapnutí sigálu
povolení chodu.
Pomocí pomalého zvýšení nastavené
hodnoty ověřte cyklický chod a nastavení
otáček.
 Ventilátor musí mít cyklický chod a
musí běžet bez otřesů v jakýchkoli otáčkách.

Der Anlauf des Ventilators erfolgt mit leichten
Vor- und Rückwärtsbewegungen. Bei erreichen
der Minimaldrehzahl wird auf eine kontinuierliche
Kommutierung (FOC – Field Oriented Control)
umgeschaltet.

Rozběh ventilátoru začíná mírnými pohyby vpřed
a vzad. Když dosáhne minimální rychlosti spojité
komutace (FOC – Field Oriented Control) je
zapnut.

Bei Verwendung von mehreren Ventilatoren parallel ist darauf zu achten, dass der
Sollwert gleichzeitig verändert wird.

Pokud používáte více ventilátorů současně, ujistěte se, že se současně mění
požadovaná hodnota.

Achtung, nach der Inbetriebnahme des
Motors kann das Elektronikgehäuse eine
hohe Temperatur annehmen.

Pozor, potom co ventilátor běžel, může
být plášť řídící elektroniky horký.
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9.1

Charakteristik des Alarmrelais /
Charakteristika alarm relé
Liegt keine Störung vor, schaltet das Relais beim
Einschalten der Netzspannung von COM – NC
auf COM – NO.

V případě, že na motoru není detekovaná
porucha, relé přepne z COM – NC na COM - NO.

Beim Anschluss des Alarmkontakts an
eine DDC ist die Umschaltung des Relais
während der Einschaltphase des EC- Motors zu beachten!

Povšimněte si alternativního stavu kontaktu relé při startu!

Die nachfolgende Tabelle soll Aufschluss über
das Verhalten des Alarmrelais in den verschiedenen Betriebszuständen zeigen.

Následující tabulka by měla poskytnout informace o chování alarm relé v různých pracovních
podmínkách.

NO - COM

NC - COM

Durchgang / otevřený

Kein Durchgang / zavřený

Ventilator ist am Netz angeschlossen, es liegt ein Fehler an
Ventilátor je připojen ke zdroji, byla
detekována porucha

Kein Durchgang / zavřený

Durchgang / otevřený

Ventilator ist nicht am Netz angeschlossen
Ventilátor není připojen ke zdroji

Kein Durchgang / zavřený

Durchgang / otevřený

Ventilator ist am Netz angeschlossen, es liegt kein Fehler an
Ventilátor je připojen ke zdroji, žádná
porucha není detekována

BA054BB0320A12
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9.2

LED Anzeige /
LED indikace

Der externe Kontroller ist mit einer zweifarbigen
LED zur Anzeige der unterschiedlichen Betriebszustande ausgestattet.

Vnější ovladač je vybaven dvoubarevnou LED
diodou, která indikuje pracovní stav.

Grüne leuchtet:
Netzspannung angeschlossen, kein Alarm.

Zelené světlo nepřerušovaně svítí:
Připojeno ke zdroji, žádný alarm.

Grün blinkt:
Aktive Bus Kommunikation, kein Alarm.
Rot blinkt:
Nicht-kritischer Alarm  eingeschränkte Funktion
z.B. bei zu niedriger Spannungsversorgung, Innentemperatur zu hoch, Nenndrehzahl kann nicht
erreicht werden, 24VDC Ausgang überlastet,
unsymmetrische Spannungsversorgung
Rot leuchtet:
Kritischer Alarm  keine Funktion z.B. bei zu
hoher Spannungsversorgung, Kurzschluss im
Motor, fehlende Motorphase, Blockiertes Laufrad

Zelené světlo bliká:
Aktivní komunikace sběrnice, žádný alarm.
Červené světlo bliká:
Nekritický alarm  omezená funkce např.
napájecí napětí je příliš nízké, vnitřní teplota je
příliš vysoká, jmenovité otáčky jsou omezeny,
výstup 24VDC je přetížen, nevyvážené napájení
Červené světlo nepřerušovaně svítí:
Kritický alarm nefunkční např. napájecí napětí
je příliš vysoké, zkrat v motoru, chybějící
motorová fáze, zablokovaný vetilátor

10 Schutzeinrichtungen /
Ochranné funkce
In der Elektronik des Ventilators sind folgende Überwachungs- und Schutzfunktionen enthalten:
 Netzunterspannung
 Netzüberspannung
 Blockierter Rotor
 Übertemperatur Elektronik
 Stromüberwachung Motor
 Phasenausfallerkennung
 Falsche Drehrichtung
 Motorphasenfehler
 24V Überlastung
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Tyto monitorovací a ochranné funkce
jsou součástí elektroniky ventilátoru:










Podpětí sítě
Přepětí v síti
Zablokovaný rotor
Přehřátí elektroniky
Proudová ochrana motoru
Detekce selhání fáze
Špatný směr otáčení rotoru
Chyba faze motoru
24V přetížení
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11 Instandhaltung, Wartung /
Údržba, servis
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten
nur durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal und unter Beachtung
der einschlägigen Vorschriften und Richtlinien durchführen!
Bei Netzanschluss treten gefährliche
Spannungen auf. Klemmraumdeckel erst
5 Minuten nach allpoligem Abschalten
der Spannung öffnen.
Vor allen Wartungsarbeiten:


Ventilatoren ordnungsgemäß stillsetzen und allpolig vom Netz trennen!

Stillstand des Laufrades abwarten!
gegen Wiedereinschalten sichern!
5 Sicherheitsregeln beachten!
 Arbeitsschutzvorschriften beachten!
Die Kugellager sollten mindestens halbjährlich auf Geräuschlosigkeit, Leichtgängigkeit und Spielfreiheit überprüft
werden. Diese Prüfung ist im abgeschalteten Zustand des Ventilators durch ein
manuelles Drehen des Rotors durchzuführen. => Gerät bei Geräusch, Schwergängigkeit oder Spiel der Lager, austauschen.



Die Luftwege des Ventilators sind freizuhalten.
Regelmäßige Reinigung beugt Unwuchten vor.
Es ist keinesfalls einen Hochdruckreiniger
(“Dampfstrahler”) zu verwenden!
Ventilatorschaufeln nicht verbiegen!
Achten Sie auf untypische Laufgeräusche
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Oprava ventilátoru může být provedena
pouze kvalifikovanými pracovníky ve
shodě s platnými předpisy a nařízeními!
Při připojení k síti se vyskytují nebezpečná napětí. Neotevírejte kryt svorkovnice dříve než 5 minut po úplném
vypnutí napětí.
Před tím než se pustíte do údržbářských
prací:

Zastavte ventilátor a odpojte všechny
póly od sítě!




Počkejte dokud oběžné kolo nestojí!
Ujistěte se, že restart není možný!
Dodržujte 5 bezpečnostních pravidel!
Dodržujte bezpečnostní pravidla!

Ložiska by měla být kontrolována
alespoň dvakrát ročně, aby bylo zaručeno, že jsou tichá, pohybují se volně
a lehce. Ruční zkouška protočením rotoru
ve vypnutém stavu => V případě, že vydává nestandardní zvuky nebo je velká
vůle ložisek, zařízení vyměňte.
Vzduchové cesty ventilátoru nesmí být ucpané.
Pravidelné čištění předchází nevyváženosti.
Nikdy nepoužívejte vysokotlaké čistící vybavení (parní čističe)!
Neohýbejte lopatky ventilátoru!
Poslechněte si, zda ventilátor nevydává netypické zvuky
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12 Störungsbehebung /
Řešení problémů
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Achtung Lebensgefahr!
Der Antrieb muss bei jeder Drehzahl absolut rund und ruckelfrei laufen. Störungen am Ventilator können zu Schäden an
der Ventilatoreinheit führen.

Pozor, životu nebezpečné!
Pohon ventilátoru musí pracovat naprosto hladce a bez vibrací při jakýchkoli
otáčkách. Selhání komponent může
poškodit ventilátor jako celek.

Abweichungen von normalen Betriebszuständen
des Ventilators lassen auf Funktionsstörungen
schließen und sind vom Servicepersonal zu untersuchen.
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht
über die möglichen Störungsursachen sowie
Anhaltspunkte zur Behebung.

Jakákoli odchylka od normálních pracovních
podmínek ventilátoru je projevem selhání a musí
být prověřena servisním technikem.
Následující tabulka poskytuje přehled možných
příčin selhání a opatření, která mají být provedena..

Bei allen Arbeiten am Ventilator sind die
unter Instandhaltung angegebenen Sicherheitsvorschriften einzuhalten!

Veškeré práce na ventilátoru musí být
vykonány v souladu s bezpečnostními
předpisy v kapitole Údržba!

Fehler rücksetzen EC-Regler:
Bei konstanter roten LED muss der ECRegler nach Behebung der Störursache
ca. 60 Sek. lang von der Spannungsversorgung getrennt sein damit der Fehler
zurückgesetzt wird.

Chyba při resetování regulátoru EC:
Pokud LED dioda svítí červeně, musí být
EC regulátor po odstranění příčiny
poruchy přibližně 60 sekund odpojen od
napájení, aby se porucha resetovala.
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Störung

Mögliche Störursache
Fehlende Spannungsversorgung
Schlechte elektrische Verbindung
Fehlendes Freigabesignal
Fehlendes 0-10V Steuersignal

Ventilator dreht nicht
oder bleibt nach gewisser Alarmrelais wird falsch ausgewertet
Zeit stehen.
Der Motor wurde vom internen
Motorschutz
5 Mal wegen Überlast oder anderem Alarm abgeschaltet.

EC-Regler schaltet ab

Vibrationen / Geräusche
im Ventilator
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Verbindung zwischen 8 und 10 prüfen.
Kontrollieren, dass das 0-10V Steuersignal richtig an den Klemmen angeschlossen ist.
Bei Betrieb mit Potentiometer muss der Innenwiderstand min. 4 kΩ haben.
Funktion Alarmrelais überprüfen.

 Fehler rücksetzen EC-Regler

Defekter EC-Regler

Laufrad auf Fremdkörper untersuchen, Befestigungen am Laufrad und an der Düse kontrollieren.
EC-Regler austauschen

Defekter Motor

Motor austauschen

Phasen zwischen EC-Regler
und Motor vertauscht

Drehrichtung prüfen und ggf. Phasen zwischen
EC-Regler und Motor tauschen.

Laufrad wird durch externe Einflüsse in falsche Drehrichtung
angetrieben.

„Falsche Drehrichtung“
Einbausituation prüfen ggf. Anlage neu starten
damit Luftstrom unterbrochen wird.

Min. 2 Phasen an den Motorklemmen sind kurzgeschlossen

Kurzschluss an den Motorklemmen beheben

Defekter Motor

Motor austauschen

Überbelasteter Motor

Motor entlasten

Laufrad hat falsche Drehrichtung

Drehrichtung prüfen und ggf. Phasen zwischen
EC-Regler und Motor tauschen.

Laufrad streift an Düse

Laufrad auf Fremdkörper und Freigängigkeit
untersuchen, Befestigungen am Laufrad und an
der Düse kontrollieren. Ggf. Düse ausrichten.

Deformation.

Motorlaufrad sofort stillsetzen, Rücksprache mit
Rosenberg Kundendienst.

Verschmutzung des Motorlaufrads

Motorlaufrad säubern.

Lagerschaden

Motorlaufrad sofort stillsetzen, Rücksprache mit
Rosenberg Kundendienst.

Blockiertes Laufrad

Ventilator läuft mit falscher Drehrichtung

Verhalten / Behebung
Kontrollieren, ob Spannung am EC-Regler anliegt (Klemme „L“ und „N“ bei 230V-Modellen,
„L1“, „L2“ und „L3“ bei 3x400V- und 3x230VModellen).
Steckverbindungen und andere elektrische Anschlüsse kontrollieren.
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Chyba

Možná příčina
Chybí zdroj napájení

Špatné elektrické zapojení

Motor se neotáčí nebo se
po nějaké době zastaví.

Chybí signál povolení chodu

Zkontrolujte přemostění mezi svorkami 8 a 10.

Chybí řídící signál 0-10V DC

Zkontrolujte, že řídící signál 0-10V DC byl
správně připojen.
Při použití potenciometru musí být vnitřní odpor
min. 4 kΩ.

Relé alarmu vyhodnocuje
nesprávně

Zkontrolujte funkčnost alarmového relé.

Motor byl 5x zastaven kvůli
přetížení nebo jinému alarmu.

EC ovladač se vypne
(červená LED)

Vibrace / hluk ventilátoru
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Resetujte EC regulátor

Vadný EC ovladač

Zkontrolujte, zda nebylo oběžné kolo poškozeno
cizími objekty  reset chyby
Vyměňte EC ovladač

Vadný motor

Vyměňte motor

Fáze mezi EC ovladačem a
motorem byly přehozeny.

Zkontrolujte směr otáčení a pokud je to nutné,
přehoďte fáze mezi EC ovladačem a motorem.

Oběžné kolo se kvůli vnějším
vlivům otáčí nesprávným
směrem.

„Špatný směr otáčení (větrný mlýn)“
Zkontrolujte situaci instalace, restartujte vzduchotechnickou jednotku, abyste zastavili proud
vzduchu.

Nejméně 2 fáze jsou zkratovány
na svorkách motoru

Odstraňte zkrat na svorkách motoru ¤)

Vadný motor

Vyměňte motor ¤)

Přetížení motoru

Snižte zatížení motoru ¤)

Oběžné kolo se točí špatným
směrem

Zkontrolujte směr otáčení a v případě potřeby
prohoďte fáze mezi externím ovladačem a motorem. ¤)

zadírání oběžného kola.

Zkontrolujte znečištění a vůli oběžného kola.
Zkontrolujte upevnění oběžného kola a dýzy.

Deformace.

Okamžitě zastavte ventilátor. Kontaktujte podporu společnosti Rosenberg.

Oběžné kolo je špinavé.

Vyčistěte oběžné kolo.

Poškozená kuličková ložiska.

Okamžitě zastavte ventilátor. Kontaktujte podporu společnosti Rosenberg.

Zablokované oběžné kolo

Oběžné kolo se točí
špatným směrem

Náprava
Zkontrolujte, že zdroj je správně připojen k EC
ovladači (svorky „L“ a „N“ u modelů pro 230V a
svorky „L1“, „L2“ a „L3“ u modelů 3x400V a
3x230V).
Zkontrolujte konektory a další elektrická připojení.
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13 Entsorgung /
Likvidace
Beachten Sie bei der Entsorgung des
Geräts alle relevanten, in Ihrem Land
geltenden Anforderungen und Bestimmungen

Prosím, mějte na paměti, že při likvidaci
musí být dodrženy veškeré příslušné
požadavky a předpisy ve vaší zemi.

Der Schutz der Umwelt und die Schonung der
Ressourcen ist für Rosenberg Ventilatoren
GmbH ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund
wurden schon bei der Entwicklung unserer Ventilatoren auf umweltfreundliche Gestaltung,
technische Sicherheit und Gesundheitsschutz
geachtet.
Im folgenden Kapitel finden Sie Empfehlungen
für eine umweltfreundliche Entsorgung der Maschine und ihrer Komponenten.

Ochrana životního prostředí a zachování zdrojů
jsou důležitá témata pro společnost Rosenberg
Ventilatoren GmbH. Z těchto důvodů jsou při
vývoji respektovány postupy šetrné k životnímu
prostředí stejně jako technická bezpečnost
a
ochrana zdraví. V následující části naleznete
pokyny pro ekologickou likvidaci zařízení a jeho
komponent.

13.1 Demontage vorbereiten /
Příprava demontáže
Die Demontage der Maschine muss durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal
durchgeführt oder beaufsichtigt werden.
Bei der Verwertung und Entsorgung von Rosenberg Produkten sind die regional geltenden
Anforderungen und Bestimmungen einzuhalten.
Die Demontage ist wie folgt vorzubereiten:
1. Nehmen sie Kontakt mit einem Entsorgungsfachbetrieb auf und klären Sie,
wie und in welcher Qualität die Demontage der Komponenten erfolgen soll.
2. Trennen Sie die Maschine vom Stromnetz und entfernen Sie alle Kabel.
3. Entfernen Sie ggf. alle Flüssigkeiten
wie z.B. Öl und entsorgen Sie diese
entsprechend den regional geltenden
Anforderungen.
4. Transportieren Sie die Maschine an einen für die Demontage geeigneten
Platz.

Rozebrání zařízení musí být provedeno nebo
dozorováno vyškoleným a kvalifikovaným personálem.
Při recyklaci a likvidaci výrobků Rosenberg musí
být dodrženy místní předpisy.
Demontáž musí být provedena následovně:
1. Obraťte se na společnot zabývající se
likvidací odpadů ve vašem okolí.
Vyjasněte, jak a v jaké kvalitě má být
demontáž komponent provedena.
2. Zařízení odpojte od sítě a odstraňte
veškeré kabely.
3. V případě nutnosti odstraňte veškeré kapa-liny jako třeba olej v souladu s místními předpisy.
4. Zařízení transportujte na místo vhodné
pro rozebrání.

13.2 Maschine zerlegen /
Rozebrání zařízení
Zerlegen Sie die Maschine nach allgemeiner
maschinenbautypischer Vorgehensweise.

Rozeberte zařízení v souladu se všeobecnými
technickými postupy.

Die Maschine besteht aus Teilen mit hohem Gewicht. Diese können beim Zerlegen herunterfallen. Schwere Körperverletzung und Sachschäden können die
Folge sein.
Sichern Sie Maschinenteile gegen Absturz, bevor Sie diese lösen.

Zařízení se skládá z těžkých součástí. Při
rozebírání mohou upadnout. Může dojít k
těžkým zraněním nebo poškození majetku.
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Před uvolněním zabezpečte součásti před
pádem.
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13.3 Komponenten entsorgen /
Likvidace komponent
Bauteile

Komponenty

Die Maschine besteht zum Größtenteils aus metallischen Werkstoffen. Diese gelten allgemein
als uneingeschränkt recyclingfähig. Für die Verwertung müssen die Werkstoffe nach den folgenden Kategorien getrennt werden.
- Stahl und Eisen
- Aluminium
- Buntmetall
-  (Isolierung wird beim Kupfer-Recycling
verascht)
- Isoliermaterial
- Kabel und Leitungen
- Ggf. Elektronikschrott
- Kunststoffe

Zařízení se většinou skládá z kovových
materiálů. Ty jsou obecně považovány za plně
recyklovatelné. Roztřiďte komponenty pro recyklaci do následujících kategorií:

Hilfsstoffe und Chemikalien

Látky a chemikálie

Trennen Sie die Hilfsstoffe und Chemikalien zur
Entsorgung z.B. nach folgenden Kategorien:
- Fett
- Lackrückstände

Rozdělte látky a chemikálie určené k likvidaci
např. do následujících kategorií:
Tuk
Zbytky barev

Entsorgen Sie die getrennten Komponenten entsprechend den regional geltenden Anforderungen. Das gilt auch für Lappen und Putzmittel mit
denen Arbeiten an der Maschine durchgeführt
wurden.

Zlikvidujte roztříděné komponenty podle místních
předpisů. To samé platí pro textilie a čistící
prostředky použité pro čištění zařízení.

Verpackungsmaterial

Obalový materiál

-

-

28

Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit einem
Entsorgungsfachbetrieb auf.
Holzverpackungen für den Seetransport bestehen aus imprägniertem Holz. Beachten sie
die regional geltenden Anforderungen.
Schaumstoff Verpackungen, Verpackungsfolien und Kartonagen können ohne weiteres
der Werkstoffverwertung zugeführt werden.
Verschmutzte Verpackungsmaterialien können einer thermischen Verwertung zugeführt
werden.

-

-

-

-

Ocel a železo
Hliník
Neželezné kovy
 (izolace je při recyklaci mědi spálena)
Izolační material
Kabely a dráty
Případně elektrický šrot
Plasty

V případě potřeby se obraťte na
společnost zabývající se likvidací odpadů.
Dřevěné obaly určené pro námořní
dopravu jsou z impregnovaného dřeva.
Mějte na paměti místní předpisy.
Pěnové obaly, obalové fólie a lepenky
mohou být snadno recyklovány. Kontaminované obalové materiály mohou být
předány ke spálení
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14 Kundendienst, Service,Herstelleradresse /
Zákaznický servis, adresa distributora
Rosenberg-Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und entsprechen den
geltenden Vorschriften.
Für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang
mit unseren Produkten haben, wenden Sie
sich bitte an den Ersteller Ihrer lufttechnischen
Anlage, an eine unserer Niederlassungen
oder direkt an:

Výrobky Rosenberg podléhají přísným kontrolám
kvality a jsou vyráběny ve shodě s platnými
předpisy.
V případě dotazů na naše výrobky prosím kontaktujte dodavatele vzduchotechnické jednotky
nebo se obraťte přímo na:

Rosenberg s.r.o.
Klenčí 101
345 34 Klenčí pod Čerchovem
Tel.: 00420 379 775 811
email: rosenberg@rosenberg.cz
Internet: www.rosenberg.cz

BA054BB0320A12
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15 CE-Kennzeichnung /
Označení CE

15.1 Konformitätserklärung /
Prohlášení o shodě
Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung,
dass Rosenberg Produkte den Anforderungen
aus den geltenden EG/EU-Richtlinien entsprechen.
Eine Konformitätserklärung wurde erstellt und
steht zum Download auf der Rosenberg Homepage zur Verfügung.
Die Konformitätserklärung zur Einhaltung der
geltenden EG/EU-Richtlinien bezieht sich ausschließlich auf gemäß der Betriebsanleitung angeschlossene und eigenständig betriebene Ventilatoren bei sinusförmiger Stromversorgung.
Die Konformitätserklärung zur Einhaltung der der
ErP-Richtlinie und dazugehörigen Verordnungen
ist nur in Verbindung mit den ErP-bezogenen
Daten in der Produktinformation und dem Typenschild gültig

Prohlašujeme na svou odpovědnost, že výrobky
Rosenberg splňují požadavky platných směrnic
ES / EU.
Prohlášení o shodě bylo vytvořeno a je k dispozici ke stažení na domovské stránce Rosenberg.
Prohlášení o shodě v souladu s platnými směrnicemi ES / EU se vztahuje pouze na ventilátory
napájené střídavým napětím provozované v souladu s Návodem k použití.
Prohlášení o shodě se směrnicí ErP a s ní spojených předpisů je platné pouze ve spojení s
údaji ERP souvisejícími s informacemi o produktu a štítku.

15.2 Einbauerklärung /
Prohlášení o zabudování
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Rosenberg Produkte fallen unter die Bestimmungen einer unvollständigen Maschine. Aus diesem
Grund wurde die Nachfolgende Einbauerklärung
erstellt. Die Einbauerklärung gilt nur für Produkte,
die in dieser Betriebsanleitung erwähnt wurden.

Výrobky Rosenberg spadají pod ustanovení pro
neúplné stroje. Z tohoto důvodu vzniklo následující prohlášení o zabudování
Prohlášení o zabudování je platné pouze pro
výrobky, které byly uvedeny v tomto návodu
k obsluze..

Diese Bedienungsanleitung gilt als Montageanleitung im Sinne der Maschinenrichtlinie Anhang VI.

Tento návod k použití je platný návod na montáž
podle směrnice pro strojní zařízení přílohy VI.

BA054BB0320A12
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EG-Einbauerklärung / EC-Prohlášení o zabudovánípřeklad
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
ve smyslu směrnice 2006/42/ES

EE9093BB0416A2-Al-Ventilatoren

Hersteller / Výrobce

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1
D- 74653 Gaisbach

Hiermit erklären wir, dass die unvollständige Maschine / Tímto prohlašujeme, že neúplný stroj
Produktbezeichnung:/Označení produktu:

Radialventilator / Radiální ventilátor
Dachventilator / Střešní ventilátor
Rohrventilator / Potrubní ventilátor
Kanalventilator / Kanálový ventilátor
Motorlüfterrad / Motorové oběžné kolo
Boxventilatoren / Ventiláční box
Küchenabluftbox / Kuchyňský ventilátor
Riemengetriebener Ventilator / Venilátor s
řemenovým. převodem
Axialventilator / Axiální ventilátor

Typ- oder Serienbezeichnung: / model nebo typ stroje:
DRA… / ERA… / DHA… / EHA… / EHN… / EPN...
DH… / DV…
R… / RS…
EKA… / KHA…
DKN... / EKH… / DKH… / GKH… / RRE…
UNO… / Z-…
KBA…
HRES… / HRZS… / TRZ…
ER… / DR… / EQ… / DQ… / AK… / AN… / GQ…

den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht, insbesondere: / odpovídá požadavkům směrnice
2006/42/ES, zejména:
příloze I, článek 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.4.1, 1.5.1, 1.7.3
Des Weiteren den einschlägigen Bestimmungen nachfolgender Richtlinien soweit anwendbar / a dále příslušným ustanovením
následujících směrnic v platném znění:
Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) / směrnice o nízkém napětí (2014/35/ES)
EMV-Richtlinie (2014/30/EU) / směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/ES)
ErP-Richtlinie (2009/125/EG) / Směrnice ErP (2009/125/ES)
Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B erstellt wurden und verpflichten uns
diese auf Verlangen den Marktaufsichtsbehörden über unsere Dokumentationsabteilung in schriftlicher oder elektronischer
Form zu übermitteln.
Dále prohlašujeme, že byly zpracovány speciální technické podklady podle Přílohy VII, část B a jsme povinni je na žádost předat prostřednictvím našeho dokumentačního oddělení v písemné nebo elektronické podobě orgánům dozoru nad trhem.
Die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschine wird solange untersagt, bis diese in eine Maschine eingebaut wurde, welche dann den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
Uvedení neúplného stroje do provozu je zakázáno tak dlouho, dokud nebude zabudován do stroje, který poté odpovídá ustanovením směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES.
Name des Dokumentationsbevollmächtigten: /
Název osoby odpovědné za dokumentaci:

Jochen Ostertag

Adresse des benannten Person: /
Adresa autorizované osoby:

Siehe Herstelleradresse /
see manufactures address

Die EG-Einbauerklärung wurde ausgestellt / Prohlášení o zabudování bylo vydáno:
Gaisbach, Germany, 22.01.2020
Ort, Datum / Místo, datum
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Viz. originál
Christian Dorsch
(Technischer Leiter Ventilatoren /
Technický ředitel-ventilátory)
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16 Notizen /
Poznámky
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