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Návod k obsluze a údržbě

Důležité upozornění
Tento návod k obsluze a údržbě obsahuje důležité technické a bezpečnostní informace. Proto
mu před instalací a započetím prací na vzduchotechnické jednotce věnujte pozornost.
Zařízení musí být řádně nainstalováno v souladu s tímto návodem k obsluze a údržbě.
V případě, že zařízení není nainstalováno podle tohoto návodu a v důsledku toho dojde k
poškození zařízení, záruka pozbývá platnosti a je vyloučena jakákoliv náhrada škody ze strany
firmy Rosenberg.
Zákazník musí prokázat, že újma, která nastala, nebyla zapříčiněná špatnou instalací zařízení.
Celkově musí být dodržen návod k obsluze, údržbě a montáži centrálních vzduchotechnických
jednotek výrobní řady S40, S60 a T60 (C60).
Veškeré práce na vzduchotechnických jednotkách musí být prováděny kvalifikovanými
pracovníky nebo osobami, které jsou řádně proškoleny!

Kontakt:
Rosenberg s.r.o.
Klenčí 101
345 34 Klenčí pod Čechovem
Tel.: +420 379 775 811
Fax: +420 379 775 814
rosenberg@rosenberg.cz
www.rosenberg.cz
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1

Obecné bezpečnostní pokyny

1.1.

Varování pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

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

Pozor! Nebezpečí! Bezpečnostní upozornění!

Riziko úrazu elektrickým proudem nebo vysokým
napětím!

Nebezpečí rozdrcení!

Životu nebezpečné! Nevstupujte pod zavěšené
břemeno!

Pozor! Horký povrch.

Důležité pokyny, informace

Pozor! Prostředí s nebezpečím výbuchu
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1.2

Bezpečnost

VZT jednotky Rosenberg jsou navrženy, vyráběny a dodávány dle aktuálních technických
norem! Vysokou užitkovost a dlouhou dobu životnosti zajišťují rozsáhlé zkoušky materiálů,
funkcí a kvality! Přesto může při provozu těchto strojů docházet k nebezpečným situacím,
budou-li neodborně používány nekvalifikovanými pracovníky nebo nebudou-li používány k
určenému účelu. Pro jednotlivé komponenty je nutné použít provozní pokyny jejich výrobců.

Před vybalením zboží, před instalací a před každou údržbou je třeba si důkladně přečíst tuto
příručku!
•

Jednotku provozujte výhradně v sestaveném stavu nebo s namontovanými ochrannými
prvky jako jsou ochranné mřížky. (Běžně jsou ochranné prvky dodávány se zbožím
nebo jsou k dispozici na požádání).

•

Níže uvedené práce mohou být vykonávány pouze proškoleným technickým
personálem:
-

•

•

montáž
elektrické zapojení
připojení zdroje napájení
uvedení do provozu
opravy

Veškeré práce musí být prováděny s použitím osobních ochranných prostředků, včetně
ochranných rukavic kvůli ostrým hranám, případně ochranným oděvem, ochranou
dýchacích cest a ochranou očí. Při čištění a dezinfekci musí být dodrženy pokyny na
použitých prostředcích!
VZT jednotku provozujte výhradně ve specifikovaném výkonovém rozmezí. Tato data
naleznete v technické dokumentaci zařízení nebo na typovém štítku na zařízení.
Dokonce i jediné překročení stanovených mezních výkonů může vést k poškození
součástí, které pak představuje nebezpečí pro spolehlivost zařízení.
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•

K umístění VZT jednotky mohou být použity pouze nástroje a manipulační prostředky k
tomu určené. Přihlédněte prosím k místním nařízením v dané oblasti.

•

Před zahájením prací na elektricky poháněném stroji musí být tento kompletně odpojen
od sítě. (Hlavní servisní vypínače jsou zpravidla součástí jednotky.)

•

Po dokončení prací a před opětovným uvedením do provozu se musí odpovědná osoba
přesvědčit, že uvnitř jednotky se již nenachází žádná osoba.

•

Určené osoby musí být proškoleny dle platných předpisů o bezpečnosti práce a musí
být instruováni na pracovišti.
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2

Popis zařízení

VZT jednotky Rosenberg jsou navrženy jako modulový systém a jednotlivé moduly mohou být
skládány v libovolné logické návaznosti.
Jednotky s označením „Eurovent“ odpovídají požadavkům certifikace EUROVENT.
Výrobní řady, v závislosti na velikosti jednotky, pokrývají rozsah průtoku od 500m3/h do
100 000 m3/h média o maximální hustotě 1,3 kg/m3.
Pracovní oblast zahrnuje tyto VZT funkce : filtrace, ohřev, chlazení, směšování, zvlhčování a
čerpání vzduchu. Navíc jsou používány statické a dynamické systémy rekuperace tepla s
vysokými účinnostmi.
Voděodolné VZT jednotky jsou uzpůsobeny pro použití ve venkovním prostředí.
Jednotky jsou např. doplněny o voděodolné mřížky, zákryty na sání a výtlaku jednotky,
protidešťové stříšky (k dispozici většinou jako stavebnice s návodem k sestavení) nebo může
být vnější povrch jednotek nalakován.
Budova, na které bude vzduchotechnická jednotka Rosenberg umístěna musí být pro montáž
jednotky uzpůsobena, např. funkce střechy nebo část střechy při instalaci jednotky skrz otvory
ve střeše.
VZT jednotky v hygienickém provedení byly navrženy pro užití v prostorech s vysokými
hygienickými nároky. Obzvláště tam, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu, hygienickou
nezávadnost, bezchybnost materiálů a komponentů. Důraz je kladen na dobrou přístupnost a
snadnost čištění komponent. VZT jednotky Rosenberg v hygienickém provedení odpovídají
přísným hygienickým předpisům dle německé normy DIN 1946 část 4.
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Výrobní řady s tloušťkou izolace 40 mm
Vnější rozměry

Výrobní řada
S40-07Q
S40-08Q
S40-10R
S40-10Q
S40-13R
S40-13Q
S40-16R
S40-16Q
S40-20R
S40-20Q
S40-22R
S40-22Q
S40-25R
S40-25Q
S40-28R
K40-07F
K40-08F
K40-10F
K40-13F
ECP-07Q
ECP-08Q
ECP-10Q
S40-07F
S40-08F
S40-10F

BA100 AA 06/18/A/1

Doporučené průtoky
Odvodní
Přívodní
B
H
v= 1,5 m/s
v= 2,5 m/s
Min.
730 mm
730 mm
500 m³/h
2200 m³/h
3700 m³/h
850 mm
850 mm
1800 m³/h
3100 m³/h
5200 m³/h
1050 mm
730 mm
1800 m³/h
3300 m³/h
5500 m³/h
1050 mm 1050 mm 2700 m³/h
5000 m³/h
8300 m³/h
1350 mm 1050 mm
3000 m³/h
6500 m³/h
10900 m³/h
1350 mm 1350 mm
4000 m³/h
8600 m³/h
14300 m³/h
1680 mm 1350 mm
4000 m³/h
10800 m³/h
18000 m³/h
1680 mm 1680 mm
8000 m³/h
13700 m³/h
22800 m³/h
1980 mm 1680 mm
9000 m³/h
16200 m³/h
27000 m³/h
1980 mm 1980 mm 10000 m³/h
19300 m³/h
32100 m³/h
2220 mm 1980 mm 12000 m³/h
21700 m³/h
36200 m³/h
2220 mm 2220 mm 15000 m³/h
24500 m³/h
40800 m³/h
2530 mm 2220 mm 18000 m³/h
28100 m³/h
46800 m³/h
2530 mm 2530 mm 25000 m³/h
32100 m³/h
53600 m³/h
2830 mm 2530 mm 30000 m³/h
36100 m³/h
60200 m³/h
Kompaktní vzduchotechnické jednotky
730 mm
835 mm
500 m³/h
1200 m³/h
2000 m³/h
850 mm
835 mm
1000 m³/h
1400 m³/h
2400 m³/h
1050 mm 1095 mm
2500 m³/h
1800 m³/h
3000 m³/h
1350 mm 1415 mm
4000 m³/h
1200 m³/h
2000 m³/h
730 mm
1415 mm
500 m³/h
1400 m³/h
2400 m³/h
850 mm
1655 mm
1800 m³/h
2500 m³/h
4100 m³/h
1050 mm 2055 mm
2700 m³/h
4400 m³/h
7300 m³/h
Ploché jednotky
730 mm
440 mm
500 m³/h
1200 m³/h
2000 m³/h
850 mm
440 mm
500 m³/h
1400 m³/h
2400 m³/h
1050 mm
440 mm
500 m³/h
1800 m³/h
3000 m³/h
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Výrobní řady s tloušťkou izolace 60 mm
Vnější rozměry
Výrobní řada
S60/T60-07Q
S60/T60-08Q
S60/T60-10R
S60/T60-10Q
S60/T60-1307
S60/T60-13R
S60/T60-13Q
S60/T60-1610
S60/T60-16R
S60/T60-16Q
S60/T60-2010
S60/T60-2013
S60/T60-20R
S60/T60-20Q
S60/T60-2213
S60/T60-2216
S60/T60-22R
S60/T60-22Q
S60/T60-25R
S60/T60-25Q
S60/T60-28R
2.1

B

H

770 mm
890 mm
1090 mm
1090 mm
1390 mm
1390 mm
1390 mm
1720 mm
1720 mm
1720 mm
2020 mm
2020 mm
2020 mm
2020 mm
2260 mm
2260 mm
2260 mm
2260 mm
2570 mm
2570 mm
2870 mm

770 mm
890 mm
770 mm
1090 mm
770 mm
1090 mm
1390 mm
1090 mm
1390 mm
1720 mm
1090 mm
1390 mm
1720 mm
2020 mm
1390 mm
1720 mm
2020 mm
2260 mm
2260 mm
2570 mm
2570 mm

Doporučené průtoky
Přívodní
Odvodní
v= 1,5 m/s
v= 2,5 m/s
Min.
500 m³/h
2200 m³/h
3700 m³/h
1800 m³/h
3100 m³/h
5200 m³/h
1800 m³/h
3300 m³/h
5500 m³/h
2700 m³/h
5000 m³/h
8300 m³/h
1500 m³/h
4400 m³/h
7300 m³/h
3000 m³/h
6500 m³/h
10900 m³/h
4000 m³/h
8600 m³/h
14300 m³/h
2750 m³/h
8250 m³/h
13750 m³/h
4000 m³/h
10800 m³/h
18000 m³/h
8000 m³/h
13700 m³/h
22800 m³/h
3300 m³/h
9800 m³/h
16300 m³/h
4300 m³/h
13000 m³/h
21500 m³/h
9000 m³/h
16200 m³/h
27000 m³/h
10000 m³/h
19300 m³/h
32100 m³/h
4850 m³/h
14500 m³/h
24000 m³/h
6100 m³/h
18300 m³/h
30500 m³/h
12000 m³/h
21700 m³/h
36200 m³/h
15000 m³/h
24500 m³/h
40800 m³/h
18000 m³/h
28100 m³/h
46800 m³/h
25000 m³/h
32100 m³/h
53600 m³/h
30000 m³/h
36100 m³/h
60200 m³/h

Informace o materiálech a utěsnění

Všechny kovové materiály jsou buď odolné vůči korozi a nebo opatřeny dodatečnou ochranou
proti korozi (pozinkování, nátěr). Tvorba ochranné vrstvy je dlouhý, stále probíhající proces.
Mnohé prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli. I přes maximální péči může dojít při montáži
k poškrábání a následné korozi. Tomu lze částečně předejít pokud se poškrábané části
ochrání nabarvením.
Barvení nemá vliv na techniku a proto není na závadu.
Před dokončením tvorby krycí vrstvy mají pozinkované povrchy tendenci k tvorbě bílé rzi.
Tento proces je podle dosavadního stavu techniky nevyhnutelný a nemůže být námi ovlivněn,
ale není na škodu.
Postižené plochy se musí čistit, a pokud je to nutné, znovu natřít.
Na natřené povrchy jsou nízké nároky na údržbu a pod nátěrem je pozinkovaný povlak.
Poškození mohou být opravena standardními barvami.
Těsnění na spojích podléhá pozvolnému opotřebení, má na to vliv okolní prostředí i kolísání
teplot. To vše vede ke snížení pružnosti, smršťování a praskání těsnění. V tom případě je
nutné těsnění vyměnit za nové.
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3

Provozní podmínky

VZT jednotky Rosenberg jsou určeny výhradně k dopravě vzduchu nebo dalších plynných
médií v souladu s kritérii uvedenými níže.
Použité radiální ventilátory jsou vhodné pro dopravu:
•
•
•
•
•
•

čistého vzduchu, mírně prašného, nebo mastného vzduchu.(doporučený předfiltr M5).
mírně agresívních plynů a par. (konzultace s výrobou je v každém případě nutná!)
plynných médií o hustotě do 1,3 kg/m³.
plynných médií do relativní vlhkosti 95%.
plynných médií v rozsahu pracovních teplot od -20°C do +40°C. (jiný rozsah teplot již
vyžaduje zvláštní úpravy)
nevýbušných plynných médií.

Před použitím VZT jednotky v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba vzít v úvahu
požadavky na jednotlivé vestavěné funkčí části jednotky.
•
•
•
•
•
•
•

•

Ujasněte si, zda instalace jednotky probíhá v prostředí s nebezpečím výbuchu..
Ujasněte si, zda zařízení bude čerpat výbušné médium, FB-03-22 & FB-03-24.
Je třeba expertní posouzení zón, skupiny výbušnosti a teplotních tříd dle DIN EN 60079
a definice nezbytné třídy ochrany proti vznícení dle DIN EN 60079.
Je třeba snížit rychlosti průtoku vzduchu v každém integrovaném funkčním celku,
abyste se vyhnuli vzniku statického náboje. V případě potřeby proveďte uzemnění
příslušných částí.
Snížení pracovních otáček ventilátoru o 15% maximální přípustné obvodové rychlosti
oběžného kola.
Výběr kombinací materiálů stacionárních a pohyblivých částí jednotky.
Veškeré elektricky ovládané funkční části musí být v souladu s příslušnými požadavky.
Osvědčení o kontrole vnitrostátním nebo mezinárodním regulačním orgánem je
naprosto nezbytné. (např. v Německu: Physikalisch Technische Bundesanstalt
Braunschweig nebo IBExU Freiberg).
Zvláštní pokyny pro provoz a údržbu VZT jednotek určených pro prostředí s
nebezpečím výbuchu naleznete v kapitole 11.
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4

Dodávka, přeprava a skladování

4.1

Dodávka

VZT jednotky Rosenberg by měly být zkontrolovány zda nemají vady ihned při dodání.
Kontrola by měla proběhnout ještě před vyložením jednotlivých modulů z nákladního prostoru
vozidla. Dále musí být zkontrolována dokumentace dodávky, zda je dodávka kompletní.
Vadné nebo poškozené části musí být ihned zaznamenány do dodacích dokladů a musí být
potvrzeny řidičem vozidla.
4.2

Přeprava

Menší funkční části VZT jednotek Rosenberg mohou být dodány na nevratných paletách a
mohou být transportovány pomocí vysokozdvižných vozíků nebo paletových vozíků. Větší
funkční části mají přepravní nohy, které lze také transportovat pomocí vysokozdvižných nebo
paletových vozíků.
Funkční části se základovým rámem jsou opatřeny otvory 1½ “pro vložení transportních tyčí
(Podle DIN EN 10255,není součástí dodávky) . Toto opatření umožňuje transport pomocí
stacionárních nebo mobilních jeřábů. Ujistěte se, že závěsné zařízení má dostatečné přesahy
přes vnější hrany přepravované funkční části, min. 200mm na obou stranách.
Aby se zabránilo sklouznutí zdvihacího příslušenství, použijte potrubní příchytky!
•

Při zdvíhání se vyvarujte kroucení nebo mechanickému poškození zdvíhané funkční
části.

•

Během transportu musí být servisní dvířka uzavřena.
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V případě přepravy vysokozdvižným vozíkem nebo paletovým vozíkem musí být vzaty v
úvahu následující skutečnosti:
•

Transport pomocí vozidel pro manipulaci s materiálem vyžaduje pravidelné školení
pověřených osob dle platných předpisů pro bezpečnost práce. (v Německu DGUV
nařízení 68 „elektrická vozidla“).

•

Před každým nakládáním/vykládáním je nutné prověřit nosnost konkrétního prostředku!

•

Vidlice prostředku pro manipulaci s materiálem musí být delší než je spodní hrana
transportovaného kontejneru nebo funkční části jednotky. V případě, že jsou vidlice
příliš krátké, dojde k poškození základového panelu nebo rámu funkční části jednotky!

V případě přepravy stacionárním jeřábem nebo auto jeřábem musí být vzaty v úvahu
následující skutečnosti :
•

Transport pomocí jeřábu a závěsného zařízení vyžaduje pravidelné školení pověřených
osob dle platných předpisů pro bezpečnost práce.

•

Nebezpečí! Veškerému personálu je zakázáno vstupovat pod zavěšené břemeno!

•

Použijte výhradně schválené, nepoškozené závěsné vybavení s dostatečně velkou
nosnou plochou a chráněné proti poškození ostrými hranami (např. vázací pásy dle EN
1492-1 nebo smyčky dle EN 1492-2).

•

Použití vázacích řetězů nebo vázacích lan není povoleno!
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•

Příchytná oka jsou k dispozici v podobě závitových otvorů M20 v rozích jednotky a jsou
určena výhradně k použití ve spojení s jeřábovými oky a při použití vysokopevnostních
šroubů dle specifikace dodavatele (výrobní řady S40 / S60).

Použití závěsných ok dle DIN 580 – M20 C15 je nepřípustné !

•

Další závěsná oka naleznete v dolním rohu horizontálního profilu.

Dřevěný hranol
k ochraně přesahu
stříšky
Závěsné oko v dolním rohu
l

•

Úhel sklonu závěsného vybavení nesmí být větší než 60°!
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Špatně!

Správně!

Úhel sklonu více než 60°

•

Úhel sklonu méně jak 60°

Mějte na paměti, že rozložení hmotnosti transportované funkční části je obvykle
nerovnoměrné. Toto nerovnoměrné rozložení hmotnosti není zřejmé z vnějšího
pohledu!
Každý bod je nutné upevnit přes samostatnou smyčku na hák jeřábu, jinak hrozí riziko
prokluzu popruhu.

Vysoká hmotnost

Nízká hmotnost

4.3

•
•
•
•
•

•

Skladování

Jednotlivé funkční části skladujte v suchém prostředí a chraňte před vlivem
povětrnostních podmínek.
Ihned po dodání odstraňte balící fólii a pásku, aby nedošlo ke kondenzaci vodních par
pod fólií.
Rozbalené zboží přikryjte plachtou. Jednotlivé funkční části tak ochráníte proti
nečistotám (např. třísky, kamínky, dráty atd.).
Voděodolné funkční části musí být rovněž zakryty, protože jejich odolnost vůči vodě je
zaručena až po kompletním sestavení jednotky.
Všechny otvory, které v plášti vzduchotechnické jednotky zůstanou po montáži ( např.
nevyužité průchodky) je třeba utěsnit. Pokud se neutěsněnými otvory dostane do
vzduchotechnických jednotek vlhkost, která zapřičiní poruchy, není možné uplatňovat
reklamaci.
Při skladování udržujte teplotu v rozmezí mezi -30°C a +40°C
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•

Aby byl zaručen plynulý běh motoru, zkontrolujte ložiska ventilátorů, které byly
skladovány po dobu delší než 12 měsíců před sestavením.

Ručně protočte oběžné kolo
Pozor! Nebezpečí zachycení ruky řemenovým převodem ventilátoru
5

Všeobecné pokyny k instalaci

5.1

Instalace zařízení

Instalace, uvedení do provozu a údržba musí být prováděny vyškoleným personálem!
Pro kontrolu a čištění hygienických zařízení podle VDI 6022 je předepsaná kvalifikace
nutná!
VZT jednotky Rosenberg musí být instalovány na vhodný základ či vhodnou podstavnou
konstrukci.
VZT jednotky Rosenberg nejsou konstruovány tak, aby mohly nést na sobě další zařízení
nebo aby byly použity jako základ pro jakékoliv chodby nebo jako základ podlaží v budově. V
případě takového použití zanikají veškeré záruční povinnosti společnosti Rosenberg, týkající
se škody na jednotkách či škod na budově.
(pokyny viz VDI 3803)
Během instalace základu či podstavné konstrukce musí být kromě konstrukčních požadavků
brány v úvahu také následující požadavky:
•

Instalační plocha musí být hladká a bez zakřivení.

•

Betonové základy musí být buď pod celou plochou vzduchotechnické jednotky a nebo
pod celou plochou základového rámu!
Totéž platí i při instalaci vzduchotechnické jednotky na ocelovou konstrukci!
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•

Aby nedošlo k přenosu chvění do stavební konstrukce, doporučuje se použití izolačních
pásů (není součástí balení). Tyto podložky by měly být alespoň na čelních stranách,
pod spoji jednotlivých modulů a v podélném směru po cca 1000mm délky modulu, pod
základním rámem nebo na všech základech nebo na konstrukci, na které je VZT
jednotka umístěna.

•

Mezi vzduchotechnické jednotky a síť kanálů musí být instalovány elastické nebo
tlumící manžety (obě součásti se prodávají samostatně), aby se zabránilo přenosu
chvění (hluku).

•

Mezi instalační plochou a zemí musí být zajištěna mezera pro odtok kondenzátu z
jednotlivých funkčních částí VZT jednotky.

•

Vezměte v úvahu výšku sifonu! Viz. kapitola 8 „Poznámky k jednotlivým
komponentům“, Chladiče, Odlučovače kapek
Kondenzační vany jsou vyspádovány směrem k vývodu. Na vývodu musí být instalován sifon,
aby se odváděný kondenzát nemohl dostat zpět do zařízení. (volitelné příslušenství)
Přímé propojení vývodu kondenzátu s kanalizací (bez sifónu) není povoleno.
Doporučená teplota při montáži vzduchotechnických jednotek Rosenberg je v intervalu od
+5°C do +40°C, je to kvůli zpracování a funkci tmelů a samolepících těsnění.
Při montáži vzduchotechnických jednotek mimo tento inerval teplot lze očekávat problémy s
použitými lepidly a může to mít negativní vliv při posuzování případných reklamací.
Všechny otvory do vzduchotechnické jednotky jako např. nevyužité kabelové průchodky,.. je
nutné před spuštěním do provozu utěsnit. Pokud by nebyly utěsněny, tak by se jimy mohla do
komor dostat voda a mohlo by dojít k poruchám, záruka se na takto vzniklé poruchy
nevztahuje. Nezakrytými otvory také může unikat vzduch, což má vliv na výkon
vzduchotechnické jednotky.
Pokud vzduchotechnické jednotky ještě nejsou v provozu a nejsou ani připojeny k sacímu a
výtlačnému potrubí, musí být sací i výtlačné otvory utěsněny tak, aby se zabránilo vnikání
vlhkého vzduchu do jednotek. Příčinou vnikání vlhkého vzduchu do jednotek může být vítr,
termické proudění a nebo komínový efekt. Výsledkem tohoto vnikání může být poškození
zařízení v důsledku kondenzace vody uvnitř jednotky. Za takto vzniklá poškození nenese firma
Rosenberg odpovědnost a případné reklamace budou posouzeny jako neoprávněné.
Z výše zmíněných důvodů může dojít ke kondenzaci uvnitř jednotky i při dočasném vypnutí
VZT jednotky, tomu je třeba zabránit dalšími opatřeními na místě (klapky, MaR).
Vnější klapky a elastické spojovací manžety by měly být při připojení potrubí k
vzduchotechnickým jednotkám zaizolovány společně s potrubím, aby se snížilo/zabránilo
kondenzaci vody a nedošlo k poškození uvedenému výše.
Izolace musí být přivedena až k základnímu rámu jednotky.
Podotýkáme, že při návrhu jednotek není brána v úvahu požadovaná minimální vzdálenost
mezi sáním čerstvého vzduchu a výfukem odpadního vzduchu, která je závislá na místních
podmínkách. To platí i pro vzdálenosti těchto otvorů od přilehlých budov a střech.
Minimální požadavky musí být dodrženy za pomoci vhodných opatření (průchody,..)
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Všechny vzduchotechnické jednotky jsou čištěny po montáži před zabalením a expedicí.
Bohužel ne všechna zákoutí uvnitř jednotek jsou přístupná a proto je možné, že se objeví až
vlivem přepravy (při naklápění a vibracích během dopravy). Před uvedením do provozu musí
být odstraněny všechny nečistoty ze vzduchotechnických jednotek vysavačem a nebo jiným
vhodným způsobem!

Pro snížení přenosu chvění mezi vzduchotechnickými jednotkami Rosenberg a podlahou je
třeba použít izolační podložky. Při montáži prosím postupujte podle pokynů výrobce.
Při návrhu tlumícího systému (na místě) musí být frekvence zdroje vibrací dostatečně
vzdálená od vlastní frekvence nosné konstrukce nebo základů!
V případě, že bude VZT jednotka Rosenberg izolována proti vibracím šířícím se po konstrukci
vložením izolační vrstvy mezi VZT jednotku a instalační plochu, postupujte dle následujích
kroků:
1. Načrtněte si plán kompletního zařízení na instalační plochu, která již byla předem
očištěna.
2. Izolační materiál vyskládejte v jedné vrstvě dle pokynů výrobce do předkresleného
plánu a přilepte k instalačnímu povrchu.
3. Jednotlivé funkční části jednotky postupně vyskládejte na izolovanou instalační plochu
a jednu po druhé zarovnejte.
4. Po důkladném zarovnání jednotlivých funkčních částí jednotky je možné části spojovat
pomocí dodaného těsnícího a spojovacího materiálu (viz další kapitola).
5. Připojte jednotku k potrubnímu systému pomocí dodaných pružných manžet.
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5.2

Montáž

Upozornění:
Potřebné montážní části / spojovací material jsou uloženy v modulu ventilátoru. Jsou to těsnící
pásky, šrouby a popř. krytky pro modulové spoje.
Následující text popisuje propojení jednotlivých modulů vzduchotechnických jednotek pro
modelové řady S40, S60, T60/C60.
Pro vzduchotechnické jednotky ve venkovním provedení platí zvláštní ustanovení uvedená v
kapitole 8.
Ve srovnání se standardními zařízeními popsanými v této kapitole se liší vzduchotechnické
jednotky v hygienickém provedení ve spojování jednotlivých modulů, viz kapitola 9.
Součástí průvodní dokumentace jsou i technické listy a výrobní výkresy vzduchotechnických
jedntek.

Pro utěsnění vnitřních částí modulů např. společných spojů použijte vhodný tmel, který
odpovídá požadavkům VDI 6022, např. Ottoseal M350 erfolgen.
Pokud je v dodávce více modulů, spojí se pomocí výztuh (rohových úhelníků) a spojovacích
držáků. Je třeba dodržovat postupy uvedené v následujících kapitolách, aby nedocházelo k
nepředvídatelným netěsnostem a poškozením. Až do velikosti 10Q může být jako mazivo při
spojování komor použita mýdlová voda apod. V průběhu montáže je nutné dbát na to, aby
použité rohové profily nebyly zdeformovány. Od velikosti 13R již tento postup není možný z
důvodu větší hmotnosti komponentů.
V těchto případech se nabízí použití vhodných pomůcek (např. vázací a upínací pásy), které
se upnou v oblasti spodního modulu rámu. Smyčky popruhů se mohou uvázat například do
otvorů v základním rámu (D = 50 mm) nebo mohou být použita závěsná oka na dolním rámu
pokud jsou k dispozici. Vnější spojení jednotlivých modulů se provádí u všech výrobních řad
pomocí destiček o rozměrech 80x60mm, které spojují rohové profily jednotlivých modulů
umístěných nad sebou nebo vedle sebe. Spojovací destičky jsou rovnoměrně rozmístěny na
spojích modulů. Před tím je ale nutné pevně utáhnout všechny vnitřní spojky!

Přimontovat až když jsou vnitřní spoje
kompletně smontovány a dotaženy!

Min. 200 mm

Přišroubovat samořeznými šrouby Trox 4,8x19 mm.
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5.2.1 Výrobní řada S40

1. Před sestavením a smontováním modulů nalepte na jednu
stranu těsnění (40x5mm), které po přimáčknutí modulů k sobě
vyrovná všechny případné nerovnosti spoje.
PE-těsnění, zarovnejte s vnitřním okrajem
(jednostranně lepící těsnící páska)
2. Spojované moduly musí být srovnány do jedné roviny.
Podélné a svislé vyrovnání je nutné, pokud je to zapotřebí, tak pro přesné vyrovnání
použijte distanční destičky.
3. Výrobní řada jednotek S40 je standardně z výroby vybavena rohovými úhelníky.
Prostřednictvím otvorů v úhelnících se potom moduly sešroubují.
(Šrouby M8x110 s ozubenými podložkami a pojistnými maticemi)

4. Při větších velikostech modulů jsou pro spojení použity ještě speciální spojky. Jsou
použity proto, aby byl zajištěn tlak na těsnění mezi moduly po celé délce spoje. Počet
jednotlivých spojek pro jednotlivé velikosti je uveden v tabulce níže. Předepsané
množství spojek se rovnoměrně rozmístí po celé délce spoje.
Speciální spojka
Montáž samořeznými šrouby Trox
4,8x19mm;
Spojení šroubem M6x25 s ozubenou
podložkou a pojistnou maticí

Velikost modulu
07Q,08Q, 10R, 10Q
13R
13Q, 16R, 16Q

Počet
spojek na
výšku
0
0
1

Počet
spojek na
hloubku
0
1
1

Velikost modulu
20R
20Q, 22R, 22Q, 25R, 25Q
28R

Počet
spojek na
výšku
1
2
2

Počet
spojek na
hloubku
2
2
3

Tabulka S40: přídavné spojky modulů mezi rohy vzduchotechnické jednotky
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5.2.2 Výrobní řada S60
1. Před sestavením a smontováním modulů nalepte na jednu
stranu těsnění (40x5mm), které po přimáčknutí modulů k sobě
vyrovná všechny případné nerovnosti spoje.
PE-těsnění, zarovnejte s vnitřním okrajem
(jednostranně lepící těsnící páska)
2. Spojované moduly musí být srovnány do jedné roviny.
Podélné a svislé vyrovnání je nutné, pokud je to zapotřebí, tak pro přesné vyrovnání
použijte distanční destičky.
Výrobní řada jednotek S60 je standardně z výroby vybavena rohovými úhelníky.
V závislosti na velikosti modulu jsou k dispozici 2 typy rohových úhelníků:
- Délka ramene cca. 80x80 mm (Typ 1)
- Délka ramene cca. 150x150 mm (Typ 2)
Tyto úhelníky jsou použity pro zajištění stability modulů během přepravy a instalace. Před
spojením musí být mezi moduly nalepeno těsnění. Moduly jsou spojeny pomocí speciálních
spojek.
3. Spojky modulů jsou vzdáleny od rohů 125mm (pro typ 1) a 175mm (pro typ 2) ve
svislém i vodorovném směru. Všechny další spojky jsou rozmístěny rovnoměrně (viz.
tabulka)
Rohový úhelník pro
zajištění stability při
přepravě a montáži
(musí být před
uvedením do
provozu odstraněn)

Speciální spojka
Montáž samořeznými šrouby Trox
4,8x19mm;
Spojení šroubem M6x25 s ozubenou
podložkou a pojistnou maticí

Velikost modulu
07Q, 08Q, 10R, 10Q
13R, 1307, 1610
13Q, 16R, 16Q
2010
20R, 2013, 2213, 2216

Počet
spojek na
výšku
2
2
3
2
3

Počet
spojek na
hloubku
2
3
3
4
4

Velikost modulu
20Q, 22R, 22Q, 25R, 25Q
28R
28Q
32R, 35R

Počet
spojek na
výšku
4
4
5
5

Počet
spojek na
hloubku
4
5
5
6

Tabulka S60: přídavné spojky modulů mezi rohy vzduchotechnické jednotky

4. Po montáži všech spojek musí být odstraněny všechny rohové držáky, aby mohly být
nainstalovány krytky.
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5. Posledním krokem je upevnění krycích lišt pomocí šroubů 4,8x38mm se šestihrannou
hlavou. Krycí lišty jsou z výroby vloženy uvnitř boxu.
Odlišení krycích desek:
- Krycí lišty na dno a strop jednotky jsou o cca. 45mm delší než na boky
jednotky.
- Šířka bočních lišt je 100 mm
- Šířka lišt na dně a stropě jednotky je 130 mm

Zobrazení krycích lišt ze strany obsluhy.

Všechny spáry mezi lištami a skříní musí být
vytmeleny tmelem, který odpovídá předpisu VDI
6022!

Zobrazení krycích lišt na zadní stěně.

Při namontovaných lištách má VZT jednotka prostup tepla T2 (M), faktor tepelných
mostů TB3 (M), bez krycích lišt je to pouze T3 / TB4.
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5.2.3 Výrobní řada T60
1. Před sestavením a smontováním modulů nalepte na jednu
stranu těsnění (60x3mm), které po přimáčknutí modulů k sobě
vyrovná všechny případné nerovnosti spoje.
PE-těsnění, zarovnejte s vnitřním okrajem
(jednostranně lepící těsnící páska)

2. Spojované moduly musí být srovnány do jedné roviny.
Podélné a svislé vyrovnání je nutné, pokud je to zapotřebí, tak pro přesné vyrovnání
použijte distanční destičky.
3. Výrobní řada jednotek T60/C60 je standardně z výroby vybavena rohovými úhelníky.
VZT Jednotky jsou sešroubované prostřednictvím otvorů v rohových úhelnících.
(Šrouby M8x60 s ozubenými podložkami a pojistnými maticemi)

Speciální spojka
Montáž samořeznými šrouby Trox
4,8x38mm;
Spojení šroubem M6x25 s ozubenou
podložkou a pojistnou maticí

4. Při větších velikostech modulů jsou pro spojení použity ještě speciální spojky. Jsou
použity proto, aby byl zajištěn tlak na těsnění mezi moduly po celé délce spoje. Počet
jednotlivých spojek pro jednotlivé velikosti je uveden v tabulce níže. Předepsané
množství spojek se rovnoměrně rozmístí po celé délce spoje.
Velikost modulu
13R, 1307, 1610
13Q - 16Q
2010
2013, 2213, 2216
20R

Počet
spojek na
výšku
0
1
0
1
1

Počet
spojek na
hloubku
1
1
2
2
2

Velikost modulu
20Q – 25Q
28R
28Q
32R, 35R

Počet
spojek na
výšku
2
2
3
3

Počet
spojek na
hloubku
2
3
3
4

Tabulka T60 (C60): přídavné spojky modulů mezi rohy vzduchotechnické jednotky
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5.3

Elektrické připojení

Všechny elektrikářské práce musí být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem
a překontrolovány třetí stranou. Funkční a bezpečnostní kontrola je prováděna v souladu
s ČSN EN 60204-1 a VDE 0660 část 500.
Zařízení smí být připojeno pouze k obvodům, které mají napojeny všechny póly na
spínač, podle EN 60204-1, a je možné je vypnout.
Zapojení elektrických součástí zabudovaných do VZT jednotky jako jsou motory ventilátorů a
čerpadel, elektrický ohřívač, servo pohony, musí být v souladu se specifikací výrobce, stejně
jako se specifikací dodavatele el. energie a musí být v souladu s příslušnými národními
i mezinárodními předpisy.
Zemnící vodiče, které jsou již částečně namontovány na pružných manžetách ventilátorových
komor a na ostatních potrubních vývodech musí být připojeny kvalifikovanými pracovníky
a pokovené spoje musí být překontrolovány. Mimoto veškeré nevodivé spoje musí být
přemostěny zemnícími vodiči.
Proveďte zkoušku uzemnění!
Dodatečné prostupy kabelů skrze stěny jednotky musí být opatřeny vzduchotěsnými, běžně
dostupnými, metrickými průchodkami.
Nepoužité otvory a průchodky je nutné utěsnit. Pokud by se neutěsněnými otvory dostala
dovnitř jednotek vlhkost a způsobila poruchy, nenese za tyto poruchy odpovědnost výrobce, a
proto na ně nelze uplatňovat záruku.
Otvory pro kabelové průchodky
Závit kabelové
Velikost otvoru Velikost otvoru na
průchodky
na vnitřním
vnějším plechu
plechu
M12
16 mm
13 mm
M16
20 mm
17 mm
M20
26 mm
21 mm
M25
32 mm
26 mm
M32
39 mm
33 mm
M40
52 mm
42 mm
M50
62 mm
52 mm
M63
74 mm
65 mm
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•

Nepoužívejte kovové kabelové průchodky pro plastové svorkovnice

•

Síťové napětí musí odpovídat údajům na typových štítcích.

•

V případě, že do jednotky montujete vypínače osvětlení pro potřeby údržby a
pravidelné kontroly, zajistěte vnější zdroj napětí pro osvětlení. Zdroj napětí pro
osvětlení musí být kompletně oddělen od zdroje pro VZT jednotku.

•

Servisní vypínače musí být přepnuty do polohy nula (vypnuto) a musí být zajištěny proti
neúmyslnému zapnutí .

•

Vzhledem k tomu, že mají být od el. energie odpojeny všechny stroje ve
vzduchotechnické jednotce, musí být odpojení provedeno v rozvaděči.

•

Pokud budou jednotlivé funkční části jednotky přesouvány, musí být použity dostatečně
dlouhé kabely (nejsou součástí dodávky), aby nedošlo k přetržení..

•

„Plug-in“ přípojky musí být také překontrolovány, aby byla vyloučena možnost
mechanického blokování. Toto platí také pro dodatečnou kabeláž.

•

Další informace o elektrickém příslušenství VZT jednotek naleznete v kapitole 8.11!
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5.4

Připojení vodních výměníků

Hydraulický okruh pro připojení výměníku je závislý na již existujícím potrubním systému a
možných metodách ovládání. V zásadě jsou možné následující okruhy:
Přesměrovaný okruh

Směšovací okruh

Vstřikovací okruh

Přesměrovaný okruh
Regulace výkonu výměníku je zde zprostředkována pomocí změny hmotnostního průtoku
média (voda nebo voda/glykol). Hmotnostní průtok v pracovním okruhu je variabilní, zatímco v
primárním okruhu zůstává konstantní. Tlakové poměry v potrubí zůstávají téměř konstantní,
takže se za normálních okolností neovlivňují.
Směšovací okruh
Řízení výkonu výměníku tepla se provádí změnou teploty na výstupu. Hmotnostní průtok
média (voda nebo voda/glykol) je ve výměníku konstantní, ale v primárním okruhu je
proměnlivý. Je možné vzájemné ovlivňování regulačních smyček.
Vstřikovací okruh
Regulace výkonu výměníku je zde zprostředkována změnou teploty přiváděného média.
Hmotnostní průtok média (voda nebo voda/glykol) je konstantní v primárním i v pracovním
okruhu. V zásadě není možné vzájemné ovlivnění obou okruhů.
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Připojení odvodu kondenzátu a odpadního potrubí
Pokud je jednotka vybavena odvodem kondenzátu a sběrným odpadním potrubím (např. u
chladiče a odvlhčovače), musí být zajištěno, že vnější odpadní potrubí bude připojeno na
samoplnící sifon se zpětným ventilem. Výška sifonu musí být navržena na podtlak nebo
přetlak VZT jednotky, aby nedocházelo k přisávání či vytlačování vzduchu do připojeného
odpadního potrubí.Odvod kondenzátu musí být bez tlaku. Sifon musí být před použitím
naplněn vodou a musí být pravidelně kontrolován.
Sifón na výtlaku

Sifón na straně sání

Vtoková výška
Výtoková
výška

výška
Zpětný ventil

Níže uvedené rozměry se vztahují na sifony dodávané společností Rosenberg.
Sifony musí být instalovány ve vzdálenosti maximálně 1m od vany pro odvod kondenzátu.
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Tabulka rozměrů sifónu na straně výtlaku
Přetlak v jednotce
1900 Pa
1800 Pa
1700 Pa
1600 Pa
1500 Pa
1400 Pa
1300 Pa
1200 Pa
1100 Pa
1000 Pa
900 Pa
800 Pa
700 Pa
600 Pa
500 Pa

Výška vstupní části
sifónu
355 mm
340 mm
325 mm
310 mm
295 mm
280 mm
265 mm
250 mm
235 mm
220 mm
205 mm
190 mm
175 mm
160 mm
145 mm

Výška výstupní části
sifónu
325 mm
310 mm
295 mm
280 mm
265 mm
250 mm
235 mm
220 mm
205 mm
190 mm
175 mm
160 mm
145 mm
130 mm
115 mm

Tabulka rozměrů sifónu na straně sání
Podtlak
v jednotce
3500 Pa
3400 Pa
3300 Pa
3200 Pa
3100 Pa
3000 Pa
2900 Pa
2800 Pa
2700 Pa
2600 Pa
2500 Pa
2400 Pa
2300 Pa
2200 Pa
2100 Pa

Výška sifónu
410 mm
400 mm
390 mm
380 mm
370 mm
360 mm
350 mm
340 mm
330 mm
320 mm
310 mm
300 mm
290 mm
280 mm
270 mm

Podtlak
v jednotce
2000 Pa
1900 Pa
1800 Pa
1700 Pa
1600 Pa
1500 Pa
1400 Pa
1300 Pa
1200 Pa
1100 Pa
1000 Pa
800 Pa
600 Pa
400 Pa

Výška sifónu
260 mm
250 mm
240 mm
230 mm
220 mm
210 mm
200 mm
190 mm
180 mm
170 mm
160 mm
140 mm
120 mm
100 mm

Další důležité informace a konrétní charakteristiky jednotlivých funkčních částí naleznete v
kapitole 8 „Poznámky k jednotlivým komponentům“.
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6

Uvedení do provozu
Obecné informace

Před uvedením VZT jednotky do provozu je ve všech případech nutné zajistit následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volné vzduchové kanály,volné sání
Servisní dvířka jsou uzavřena/nebo jsou namontovány dveřní mřížky
Přepravní zámky ventilátorů byly odstraněny
Volný běh oběžných kol ventilátorů
Ventily tepelných výměníků jsou uzavřeny
Bylo prověřeno dotažení šroubů na veškerých spojích
Elektrické ohřívače mohou pracovat pouze při spuštění ventilátorů
Veškeré ochranné fólie byly odstraněny
Vizuální kontrolu těsnění na zařízení, zda nedošlo k poškození
Seřízení servisních dveří opatřených panty (3D)

POZOR! V případě, že nejsou před uvedením do provozu zkontrolovány body na výše
uvedeném seznamu, může dojít k ohrožení zdraví a života !
•

Opatření při zvýšeném úniku vzduchu na dveřích:
- Vyrovnejte dveře
- Zajistěte, aby nebyl modul zkroucený (musí být umístěn na rovině)
- Nastavte hloubku závěsu
- Páčkové uzávěry ručně utáhněte
- V případě potřeby odstraňte podložky pod páčkovými uzávěry

Tato opatření by měla být provedena před tím, než budete volat záruční servis. Pokud bude
zjištěno, že výše uvedená opatření nebyla provedena, tak budou firmou Rosenberg
naúčtovány vzniklé náklady.
Při vypnutí vzduchotechnické jednotky je nutné, aby se vzduch z provětrávaných prostorů
nedostal potrubím zpět do jednotky. Příčinou zpětného proudění může být vítr, komínový efekt
a nebo termické proudění, které zapříčiní vstup vlhkého vzduchu do zařízení. V důsledku toho
může dojít ke kondenzaci vlhkosti v jednotce. Proto je třeba udělat vhodné opatření, aby se
tomuto zpětnému prouděnií zabránilo např. pomocí žaluziových klapek.
Zařízení smí být připojeno pouze k obvodům, které mají napojeny všechny póly na
spínač, podle EN 60204-1, a je možné je vypnout.
Veškeré další informace o instalaci klimatizačních jednotek jsou uvedeny v kapitole 8
„Poznámky k jednotlivým komponentům“.
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7

Údržba a čištění

7.1

Všeobecné pokyny pro údržbu

Intervaly servisních kontrol se vztahují na odtah čistého nebo mírně znečištěného vzduchu.
Firma Rosenberg doporučuje provádět údržbové a servisní práce podle VDMA 24186 a VDI
6022.Pokud by měla VZT jednotka čerpat obzvláště znečištěný vzduch, potom je třeba zkrátit
servisní intervaly úměrně tomuto znečištění .
Před veškerými údržbářskými pracemi:
•
Řádně vypněte ventilátory a ostatní elektricky poháněné komponenty a odpojte je
od sítě!
•

Počkejte až se oběžná kola zastaví, min. 1-3 min!

•

Zabezpečte zařízení proti opětovnému zapnutí!

•

Zastavte vodní oběh a zabezpečte proti opětovnému spuštění!

•

Tepelné výměníky nechte vychladnout!

Instrukce pro údržbu jednotlivých funkčních částí naleznete v kapitole 8 „Poznámky k
jednotlivým komponentům“.
7.2

Obecné pokyny pro čištění

Doporučené prostředky pro povrchovou dezinfekci:
•
Dismozon pur (Bode Chemie)
•
Melsitt (B.Braun)
•
Clorina (Lysoform)
Všechny dezinfekční prostředky doporučeny Institutem Roberta Kocha.
(ze 31.08.2013)
Dalším dezinfekčním prostředkem je „Flächendesinfektionsreiniger“, dodavatel Würth.
Je třeba každý případ posoudit individuálně a zvolit vhodný druh dezinfekčního prostředku!
Aby byly zajištěny perfektní hygienické podmínky ve VZT jednotkách, musí být dodrženy
následující body:
Čištění a servisní prohlídky mohou vykonávat pouze kvalifikovaní a řádně proškolení
pracovníci podle platných předpisů (v Německu dle VDI 6022).
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Hygienické kontroly VZT jednotek musí být prováděny v následujících intervalech:
- po uvedení do provozu
- u jednotek se zvlhčováním: každé 2 roky
- u jednotek bez zvlhčování: každé 3 roky
•

Hygienické kontroly musí být prováděny pravidelně a případné hygienické
nedostatky uvnitř jednotek musí být rychle odstraněny.

•

Výsledky hygienických kontrol, čištění a dezinfekce VZT jednotky musí být
zdokumentovány ve vhodné podobě (např. deník).

•

Příslušné předpisy pro VZT jednotky v hygienickém provedení udává norma VDI
6022. Z této normy vycházejí veškeré pokyny v této kapitole. Veškeré práce na
jednotce musí být prováděny dle posledního vydání VDI.

Instrukce pro čištění a hygienické kontroly jednotlivých částí VZT jednotek naleznete v kapitole
8 „Poznámky k jednotlivým komponentům“.
7.3

Údržba a čištění pláště VZT jednotky

Následující body musí být vzaty v potaz během pravidelné údržby (obvykle každé 3 měsíce):
•

Zkontrolujte těsnění servisních dvířek a v případě potřeby vyměňte

•

Zkontrolujte funkčnost bezpečnostních pojistek servisních dvířek (na straně
přetlaku).

•

Zkontrolujte panely zda nejsou poškozeny korozí.

•

Pohyblivé části, např. panty dveří pravidelně promazávejte pomocí spreje s
mazivem.

•

Velké kusy nečistot musí být odstraněny vysavačem.

•

K odstranění ostatních nečistot použijte vlhký hadřík.

•

Použitá voda nebo čistící prostředek by měl mít neutrální pH ( v rozmezí 6-8).
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8

Poznámky k jednotlivým komponentům

8.1

Žaluziové klapky a manžety
Uvedení do provozu

Mějte prosím na paměti bezpečnostní instrukce uvedené v kapitole 1 a obecné pokyny k
uvedení do provozu v kapitole 6!
Pozor: Nebezpečí rozdrcení!
V případě, že jsou zařízení volně přístupná, vnější spojení nebo ozubená kola musí být
zakryta.
Před připojením k síti musí být zkontrolováno, že první uvedení do provozu bude provedeno
dle pokynů směrnice VDE.
Uvedení žaluziových klapek do provozu
Žaluziová klapka musí být během veškerých údržbářských a servisních prací zabezpečena
proti neúmyslnému uzavření (servopohon musí být odpojen od sítě, ovládání klapek musí být
vyřazeno a klapka musí být mechanicky aretována).
Veškeré šrouby a spoje musí být prověřeny, aby bylo zaručeno, že jsou bezpečně upevněny.
Klapky venkovního vzduchu jsou umístěny uvnitř komory a nebo jsou zaizolovány.
U spřažených klapek zkontrolujte jejich propojení, zda funguje správně.
Servopohony a jejich táhla by měly být nastaveny tak, aby jednotlivé listy klapky mohly rotovat
v rozsahu 90° a při uzavření dosáhly koncové pozice.
Servopohony se instalují na trny klapek. Dodržujte pokyny pro montáž výrobce servopohonů.
U vnitřních servopohonů musí být kabeláž vyvedena na vnější stranu pomocí přiložených
kabelových průchodek .
Dle DIN 1946 díl 4 musí být vnější klapky, v případě výpadku napájení, automaticky uzavřeny.
Toho lze dosáhnout pomocí pohonů s vratnou pružinou.
Další informace o servopohonech pro klapky naleznete v kapitole 8.11.2 „Elektrické
příslušenství“.
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Důležité informace od výrobce:

Během výstupní kontroly ve výrobním závodě byly všechny klapky vyzkoušeny na jejich hladký
chod. Pro zachování hladkého chodu klapek je třeba při montáži vzduchotechnických
jednotek, aby byly komory správně vyrovnány a sestaveny. Takto si zachovají hladký chod i po
sestavení vzduchotechnické jednotky.
Pokud se listy klapek pohybují ztuha, je třeba povolit upevňovací šrouby klapek a znovu
vyřešit utažení tak, aby byl obnoven hladký běh klapek.
Výslovně upozorňujeme na to, že náklady za servisní výjezd kvůli nefunkčním klapkám
bude přeúčtován zákazníkovi v případě, že bude zjištěno, že nebyly provedeny výše
zmíněné operace.
Připojení manžet
Připojení vzduchotechnických jednotek ke vzduchovodům musí být provedeno tak, aby nebyly
přenášeny vibrace.
Pružné manžety montujte v uvolněném stavu tak, aby bylo možné roztažení do všech směrů
(manžety v nataženém stavu 140mm, správně naistalované 120mm). Vertikální či horizontální
posun mezi montážními přírubami pružných manžet není povolen.
Izolované pružné manžety s těsnícími páskami z pěnové gumy jsou odděleny pomocí
přiložených šroubů a gumových podložek, které připojují manžety k potrubnímu systému.
Zemnící systém je zapojen tak, aby přemostil nevodivou pružnou tkaninu nebo izolovanou
manžetu v souladu se směrnicí VDE.

Pružná manžeta
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Obsluha
Ručně ovládané klapky by měly být nastaveny do požadované polohy a zaaretovány.
Klapky se servopohonem jsou ovládány centrálním ovladačem VZT jednotky.
Poloha lamel je viditelná prostřednictvím zářezu na trnu klapky.
Údržba a čištění
Žaluziové klapky jsou během provozu zařízení často uzavírány a otevírány, a proto jsou nutné
časté kontroly servopohonů, táhel, ozubených kol a uložení jednotlivých lamel klapky.
Pružné a izolované manžety jsou statickými komponenty, u kterých by mělo být
zkontrolováno, zda jsou neporušené.
Údržba

každé 3
měsíce

kontrola funkčnosti, znečištění a
případné koroze klapek
kontrola pevného a správného
umístění táhel, ozubených kol a
servopohonů
kontrola připojeného servohonu a
jeho funkcí, tzn. směr otáčení a
nastavení dorazů
kontrola uložení jednotlivých lamel
klapky a v případě potřeby
promazání mosazných ložisek
(nepromazávejte v případě klapky
se servopohonem)
čištění klapky v případě potřeby
kontrola funkčnosti, znečištění a
defektů pružných manžet
kontrola správného umístění
spojovacích šroubů, přírub a
zemnícího systému
čištění pružných manžet v případě
potřeby

hygienická
dle
kontrola
potřeby

X

X

X

X
X
X

X

X
X

Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnoty 6-8). Více informací
naleznete v kapitole 7.2.
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8.2

Ventilátory

Před uvedením do provozu musí být ventilátory v souladu se směrnicí EN1253/2014 vybaveny
vícestupňovou regulací otáček.
Uvedení do provozu

Mějte prosím na paměti bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1 a obecné informace pro
uvedení do provozu uvedené v kapitole 6!
Před vstupem do ventilátorové komory musí být příslušný servisní vypínač nastaven do
polohy 0 (vypnuto) a musí být zabezpečen proti opětovnému zapnutí.
Nesmí být překročeny maximální otáčky ventilátoru (hodnota max. otáček je uvedena v
technických listech VZT jednotky).
Před připojením k síti musí být zkontrolováno, že první uvedení do provozu bude provedeno
dle pokynů směrnice VDE. Zapojení motorů je z výroby obecně pro napájení 400V / 50Hz,
jestliže štítky nebo technické údaje neuvádějí jiná data.
Ventilátory provozujte výhradně v namontovaném stavu spolu se správně nainstalovanými
ochrannými zařízeními (dveřní mřížka, ochrana řemenového převodu, mřížky na sání a
výtlaku). Ventilátor může být v provozu pouze v případě, že jsou dveře ventilátorové komory
pevně uzavřeny. Oběžné kolo může způsobit vážná poranění.
Před uvedením do provozu by měl být stávající ventilátor překontrolován. Věnujte pozornost
pokynům pro níže uvedené typy ventilátorů:
-

ventilátory s řemenovým převodem (8.2.1)
ventilátory poháněné napřímo, volná oběžná kola (8.2.2)
napřímo poháněné ventilátory se spirální skříní (8.2.3)

Uvedení do provozu musí probíhat v závislosti na typu ventilátoru.
Pokud je teplota okolí nižší než 5°C musí být před uvedením ventilátoru do provozu
překontrolován rekuperátor, ohřívač stejně jako protimrazová ochrana, aby bylo zabráněno
poškození mrazem u VZT jednotky a jejího vybavení.
Před uvedením do provozu musí být zkontrolováno, že se uvnitř VZT jednotky nenachází
žádné zapomenuté nářadí, cizí objekty a nečistoty. V případě nutnosti musí být odstraněny.
Ručně protočte oběžné kolo a zkontrolujte jeho volný chod.
Pozor na riziko poranění u ventilátorů s řemenovým pohonem mezi řemenem a řemenicí.
Elektrické propojení musí být v souladu s technickými údaji.
Při neobvyklých vibracích musí být ventilátor zastaven!
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8.2.1 Uvedení do provozu - ventilátory s řemenovým převodem
Zkontrolujte veškeré úchyty ventilátoru, zda jsou správně umístěny.
-

uchycení ventilátoru
uchycení motoru vč. saní motoru
sací dýza a oběžné kolo (velikost vůle - viz kapitola 8.2.4)
řemenice pro plochý nebo klínový řemen na motoru a hřídeli ventilátoru (zkontrolujte
bezpečné umístění a zarovnání)

-

plochý nebo klínový řemen (napnutí – viz níže, zkontrolujte
řemen zda není poškozen)
tlumiče chvění (odstraňte přepravní pojistky, dejte pozor na
zpříčení)
pružné výtlačné mažety

-

Zkontrolujte pohyblivé části, aby bylo zaručeno, že pracují správně:
-

ložiska motoru a ventilátoru
oběžné kolo ventilátoru
tlumiče chvění

V případě, že ventilátor nebyl dlouho v provozu, ložiska ventilátoru a motoru musí být
zkontrolována, zda pracují hladce a v případě potřeby musí být znovu promazána.
Bezúdržbová a zapouzdřená ložiska musí být v případě potřeby vyměněna .
Elektrické připojení motoru musí být prověřeno, aby bylo možné zaručit, že připojené napětí a
ochrana motoru odpovídají typovému štítku.
Předtím než připojíte ke zdroji el. energie, veškeré komponenty VZT jednotky musí být
prověřeny a nastaveny, aby bylo zaručeno, že jsou v práce schopném stavu.
Směr otáčení ventilátoru je vyjádřen šipkou umístěnou na skříni ventilátoru. Nesprávný směr
otáčení může vést k přetížení motoru.
Maximální otáčky ventilátoru uvedené na typovém štítku nesmí být při regulaci otáček
překročeny.
Plochý i klínový řemen musí být po uvedení do provozu kontrolován, zda je správně napnutý.
O kontrolách napnutí řemenu musí být záznam v knize zařízení:
1. Kontrola: 24 h po uvedení do provozu
2. Kontrola: 72 h h po uvedení do provozu
Primárně dodržujte návod na údržbu ventilátorů od výrobce ventilátoru.
Další informace týkající se uvedení do provozu naleznete v kapitole 8.2.4!
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Kontrola napnutí řemenu

2
1

-

Úplně stlačte indikátor napětí (1).
Měřící přístroj položte do středu mezi obě řemenice na svrchni stranu řemene (pokud
možno na střed).
Vložte prst do smyčky a opatrně stlačte měřící přístroj, dokud neuslyšíte kliknutí.
Sejměte opatrně měřící přístroj aniž byste se dotkli spodní strany a odečtěte
naměřenou hodnotu (2).
Zvyšte či snižte napětí řemenu dle dat uvedených v návodu k sestavení (součást
dokumentace produktu).

V případě potřeby je měřící přístroj k dostání u výrobce. Také mohou být použity podobné
přístroje.
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8.2.2 Uvedení do provozu - ventilátory s přímým pohonem, volná oběžná kola
Zkontrolujte veškeré úchyty ventilátoru, zda jsou správně umístěny.
-

uchycení ventilátoru
uchycení motoru
sací dýza a oběžné kolo (velikost vůle - viz kapitola 8.2.4)
tlumiče chvění (odstraňte přepravní pojistky, dejte pozor na
zpříčení)
pružné výtlačné mažety

Zkontrolujte pohyblivé části, aby bylo zaručeno, že pracují správně:
-

ložiska motoru a ventilátoru
oběžné kolo ventilátoru
tlumiče chvění

Elektrické připojení motoru musí být prověřeno, aby bylo možné zaručit, že připojené napětí a
ochrana motoru odpovídají typovému štítku.
Předtím než připojíte ke zdroji el. energie, veškeré komponenty VZT jednotky musí být
prověřeny a nastaveny, aby bylo zaručeno, že jsou v práce schopném stavu.
Směr otáčení ventilátoru je vyjádřen šipkou umístěnou na skříni ventilátoru. Nesprávný směr
otáčení může vést k přetížení motoru.
Maximální otáčky ventilátoru uvedené na typovém štítku nesmí být při regulaci otáček
překročeny.
EC-Ventilátorová stěna
EC-ventilátorová stěna je paralelní provoz několika ventilátorů s EC motory. Elektrické
zapojení je shodné se zapojením jednoho ventilátoru.
Průtok vzduchu nebo regulace otáček podle tlaku je možné zajistit prostřednictvím vývodek,
na kterých je vyveden sací a výtlačný tlak ventilátoru.
Než budou opraveny vadné ventilátory mohou být krátkodobě nahrazeny záslepnými deskami.
Pozor, dvířka pro obsluhu jsou na výtlačné straně ventilátorů, a proto je třeba před otevřením
počkat až se vyrovnají tlaky.
Další informace týkající se uvedení do provozu naleznete v kapitole 8.2.4!
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8.2.3 Uvedení do provozu - ventilátory se spirální skříní a přímým pohonem
Zkontrolujte veškeré úchyty ventilátoru, zda jsou správně upevněny
-

uchycení ventilátoru
uchycení motoru
sací dýza a oběžné kolo (rozměr mezery - viz kapitola 8.2.4)
tlumiče chvění (odstraňte přepravní pojistky, dejte pozor na
zpříčení)
pružné výtlačné mažety
Zkontrolujte pohyblivé části, aby bylo zaručeno, že pracují správně.

-

ložiska motoru a ventilátoru
oběžné kolo ventilátoru
tlumiče chvění
eventuálně spojku pohonu

Elektrické připojení motoru musí být prověřeno, aby bylo možné zaručit, že připojené napětí a
ochrana motoru odpovídají typovému štítku. Zkontrolujte kabel motoru nebo ventilátoru, zda
nedošlo k jeho poškození.
Předtím než připojíte ke zdroji el. energie, veškeré komponenty VZT jednotky musí být
prověřeny a nastaveny, aby bylo zaručeno, že jsou v práce schopném stavu.
Směr otáčení ventilátoru je vyjádřen šipkou umístěnou na skříni ventilátoru. Nesprávný směr
otáčení může vést k přetížení motoru.
Maximální otáčky ventilátoru uvedené na typovém štítku nesmí být při regulaci otáček
překročeny.
Další informace týkající se uvedení do provozu naleznete v kapitole 8.2.4!
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8.2.4 Informace pro uvedení do provozu
Během prvního uvedení do provozu musí být sledována správná funkce ventilátoru (distribuce
vzduchu, hladký chod, vibrace nebo nevyvážení).
Po prvním uvedení do provozu musí být přezkoušen a dokumentován odběr od všech
připojených fází.
Připojené frekvenční měniče nebo EC měniče mohou být nastaveny dle návodu výrobce a
mohou být zabezpečeny proti provedení neschválených změn (programovatelné heslo).
Velikost vůle a přesahu může být překontrolována dle následujícího výkresu:
Kontrola vůle a přesahu mezi oběžným kolem a sací dýzou

Velikost vůle S by měla zůstat po celém obvodu oběžného kola stejná.
Přesah R by měl činit cca 1-2% průměru oběžného kola.
Obsluha
Během provozu by měla být sledována správná funkce ventilátoru. Vibrace a tlakové výkyvy,
které se odchylují od předpokládaných provozních parametrů, musí být prověřeny v souladu s
kapitolou 8.2.3 „Údržba“.
U ventilátorů ve vzduchotechnických zařízeních, které odpovídají DIN 1946 část 4 musí být
nainstalováno zařízení zobrazující průtok. Toto zařízení musí zobrazovat i žádanou hodnotu a
krajní meze průtoku. Zařízení může být nainstalováno přímo na komoře ventilátoru a nebo na
rozvaděči.
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Údržba a čištění
Následující parametry mají být sledovány během prvních čtyř až dvanácti týdnů provozu bez
ohledu na konstrukci a velikost ventilátoru:
-

hladký chod, neobvyklé zvuky, vibrace
upevnění ventilátoru, motoru a tlumičů chvění
u ventilátorů s řemenovým převodem zkontrolujte řemenový převod a napětí řemenu

Ventilátor, jako zařízení s vysokými otáčkami, vyžaduje pravidelné sledování stejně jako
údržbu každé 3 měsíce. V případě odchylek od standardních provozních podmínek (teplota
vzduchu, zvýšená prašnost nebo celkově vysoká vlhkost vzduchu) nebo v případě 24hodinového provozu musí být zvolen kratší interval.
Znečištění a usazeniny na sání musí být odstraněny výhradně pomocí vhodných čistících
prostředků nebo použitím vysokotlakého čističe. Sací dýza může být v případě potřeby snadno
demontována.
Údržba
Ventilátor
zkontrolujte znečištění, mechanické
defekty, korozi a uchycení
ventilátoru
zkontrolujte velikost vůle u volných
oběžných kol (Kapitola 8.2.4)
zkontrolujte velikost vůle u volných
oběžných kol
zkontrolujte oběžné kolo, zda
nedošlo ke vzniku defektů, které by
vedly k nevyváženosti
zkontrolujte hladký chod a hlučnost
ložisek
v případě potřeby namažte nebo
vyměňte ložiska
zkontrolujte těsnost a mechanický
stav manžet
zkontrolujte tlumiče chvění, zda
pracují správně
zkontrolujte přítomnost a upevnění
bezpečnostních mřížek
zkontrolujte funkčnost odvodu
kondenzátu

BA100 AA 06/18/A/1

každé 3
měsíce

dle
potřeby

X

hygienická
kontrola
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Údržba
řemenový převod
zkontrolujte znečištění,
mechanické defekty, napnutí
řemene, otěr řemene a upevnění
řemenového převodu
popř. znovu napněte řemen
vyměňte plochý nebo klínový
řemen (vždy jako celou sadu)
vyčistěte řemenový převod
zkontrolujte přítomnost a upevnění
ochranných mřížek
Údržba přímý pohon
zkontrolujte znečištění,
mechanické defekty, korozi a
uchycení motoru
vyčistěte motor
zkontrolujte směr otáčení motoru
zkontrolujte hladký chod a
hlučnost ložisek
v případě potřeby namažte nebo
vyměňte ložiska
Zkontrolujte hodnoty proudu
zkontrolujte korozi a umístění
elektrického připojení
Údržba
spojka pohonu
zkontrolujte znečištění,
mechanické defekty, korozi a
uchycení spojky pohonu
v případě potřeby nastavte spojku
dle specifikace výrobce
v případě potřeby spojku vyčistěte
zkontrolujte teplotu spojky po
zastavení
v případě potřeby spojku vyměňte

každé 3
měsíce

dle
potřeby

X

hygienická
kontrola
X

X
X
X
X
každé 3
měsíce

dle
potřeby

X

hygienická
kontrola
X

X
X
X
X
X
X
každé 3
měsíce

dle
potřeby

X

hygienická
kontrola
X

X
X
X
X

Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnoty 6-8).
Vyřazení z provozu
Pokud jsou ventilátory vyřazeny z provozu na dobu delší než 3 měsíce, měly by být řemeny
sejmuty z řemenic, aby bylo zabráněno bodovému zatížení ložisek ventilátorů.
Při znovuuvedení do provozu musí být vzaty v úvahu instrukce uvedené v této kapitole.
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8.2.5 Elektrické zapojení ventilátorů
Pozor:

Prokabelování a připojení motorů je oprávněn provádět pouze vyškolený a oprávněný
personál!

Schéma zapojení jednootáčkového motoru
Třífázový motor s termistorem

Servisní
vypínač
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Krabička
termistoru
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Schéma zapojení dvouotáčkového motoru
Dvouotáčkový motor
Nízké ot.

Vysoké ot.

Servisní
vypínač

Pomocné
kontakty
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Schéma zapojení pro provoz s frekvenčním měničem a termistorem
Provoz s frekvenčním měničem bez by-passu

Servisní
vypínač

Krabička
termistoru
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Schéma zapojení pro provoz s frekvenčním měničem (s by-passem)

Vypínač na stěně
komory

Schéma zapojení FM s by-passem
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Schéma zapojení pro EC ventilátory

Schéma zapojení EC ventilátorů s integrovanou elektronikou

Schéma zapojení EC ventilátorů s externí elektronikou
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Schéma zapojení EC regulátoru
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8.3

Filtry (Panelové-, Kapsové-, s aktivním uhlím)
Uvedení do provozu

Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Před instalací filtru zkontrolujte umístění veškerých těsnění. Dno jednotky by mělo být
vyčištěno.
Kapsové filtry by měly být nainstalovány tak, že jednotlivé kapsy budou orientovány vertikálně.
Filtrační materiál by měl být prověřen, zda nedošlo k jeho poškození.
Při instalaci filtrů dávejte pozor, aby nedošlo k poškození filtračního rouna.
Věnujte prosím pozornost šipce na filtru, která znázorňuje směr proudění vzduchu.
Stupeň znečištění filtru musí být monitorován pomocí měření tlakové diference dle DIN EN
13053. Může být použit kapalinový manometr, manometr s analogovým zobrazením nebo
elektronický tlakový spínač (k dispozici jako příslušenství).
Obsluha
Panelové, kapsové a kompaktní filtry jsou sponami upevněny na rámu. Pozornost musí být
věnována správnému umístění filtru v rámu. Při výměně filtru sledujte také stav těsnění.
V případě potřeby těsnění vyměňte.

Panelový filtr

Filtry v rámu
Kapsový filtr

Panelový filtr

Zasouvací
Kapsový filtr

U variant s upínacími svorkami, U - profily tvoří rozpěry mezi jednotlivými filtračními elementy.
Bezpečná pozice filtru je zajištěna uzavřením upínacích svorek.
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Aktivní uhlí (Patrony)
Patrony s aktivním uhlím s bajonetovým zámkem jsou vkládány do plechového rámu. Věnujte
pozornost správnému umístění a stavu těsnění patron. Filtry se dodávají volně balené v
kartonech. (klíč pro bajonetový zámek jako volitelné příslušenství).

Filtry s aktivním uhlím

Údržba a čištění
Doporučená hodnota tlakové ztráty pro výměnu zaneseného filtru:
Hrubý filtr (ISO coarse)
Třída filtru ISO ePM10 ≥ 50%
Třída filtru ISO ePM2,5 ≥ 50%
Třída filtru ISO ePM1 ≥ 50%
Třída filtru ISO ePM1 ≥ 70%
HEPA filtr/filtr s aktivním uhlím

Dříve G1 – G4
Dříve M5
Dříve M6
Dříve F7
Dříve F9
E10 – H14

150 Pa
200 Pa
200 Pa
200 Pa
300 Pa
Podle informací výrobce

Kontakt s prachem ve filtrech může způsobit alergické reakce na pokožce, v očích a na
dýchacích orgánech.
Při manipulaci s filtračním materiálem používejte ochranný oděv (jednorázové kombinézy),
brýle a respirátor.
Kovové filtry lze čistit pomocí parních čističů nebo v myčce na nádobí.
Kapsové a panelové filtry jsou vždy měněny jako celek. Filtrační materiál je klasifikován jako
nebezpečný odpad a musí být likvidován odpovídajícím způsobem.
Patrony s aktivním uhlím jsou recyklovány a plněny novým aktivním uhlím u výrobce. Efektivita
kazet s aktivním uhlím může být ověřena pomocí testovacích zkumavek pro příslušné
znečišťující látky (k dispozici u výrobce).
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Pro vzduchotechnické systémy, které jsou v souladu s DIN 1946 T.4 je povoleno pouze
reverzibilní těsnění (zapojené, upnuté). Lepené těsnění je přípustné pouze na filtr pro
jednorázové použití. Toto těsnění musí mít osvědčení v souladu s DIN EN ISO 846.
Dno jednotky musí být před instalací nového filtru vyčištěno.
Zanesený filtr má negativní vliv na výkon a energetickou účinnost vzduchotechnické jednotky.
Výměna filtru musí proběhnout nejpozději po 12 měsících provozu (první etapa). 24 měsíců se
doporučuje pro druhý stupeň filtrace. To platí bez ohledu na zanesení filtru. Výměna filtrů musí
proběhnout kompletně na celé filtrační stěně. Výměna jednotlivých filtrů samostatně je
nepřípustná. Výměna filtrů musí být zdokumentována jménem a datem výměny na zařízení v
deníku údržby.
Více informací naleznete v aktuálním znění VDI 6022 nebo DIN EN ISO 16890.
Po odstranění filtrů musí být odstraněno znečištění na rámu filtru. Používejte pouze vhodné
čistící prostředky. Zbytky čistících prostředků musí být odstraněny.
Údržba

Každé 3
měsíce

dle
potřeby

hygienická
kontrola

X

X

X

X
X

X

Prověřte znečištění sledováním
tlakové diference
Prověřte, zda není filtr poškozen
Vyměňte filtrační vložku
Prověřte uložení a těsnost filtru
Zkontrolujte měřící přístroje pro
tlakovou diferenci

X
X
X

X

Tukový filtr:
Tukový filtr s vanou musí být čistěn horkou vodou nebo párou, popř. za použití odmašťovadla.
Pro tento účel jsou prvky tukového filtru vyjímatelné.

Musí být dodrženy místní předpisy pro likvidaci.
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8.4

Ohřívače (vodní)
Pozor

Upozornění: Pracovní teplota výměníků je vysoká (nad 60°C), hrozí opaření!
Uvedení do provozu
Dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1 a obecné informace uvedení do provozu
v kapitole 6!
Při instalaci a připojení potrubí je nezbytné aby byl zajištěn prostor pro otevírání inspekčích
dvířek. Je povinnost zajistit prostor pro přístup údržby.
Musí být prověřen rozdíl tlaků v potrubním systému a ohřívači. Ohřívač by měl vykazovat
ekvivalentní nebo vyšší tlak než v potrubním systému.
Při veškerých pracech na potrubí (připojujte pomocí přírub nebo šroubů) je třeba trubky
ohřívače upevňovat pomocí nástrčkového klíče nebo podobného nástroje.
Spojky potrubí musí být zkontrolovány. Pokud není uvedeno jinak, jsou ohřívače připojeny
protiproudým principem, tzn. přívod vody je na straně výtlaku. Při použití páry jako média je
třeba dbát na to, aby přívod páry a odvod kondenzátu byly připojeny správně.

Gegenstromprinzip
Princip protiproudu
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Veškeré potrubní spojky jsou vyráběny tak, aby pohlcovaly mechanické napětí
a vibrace.
Pro účely údržby musí být ohřívač vybaven vhodnými odvzdušňovacími a vypouštěcími ventily
(nad nebo po straně zařízení) stejně jako odnímatelnými spojkami. Ohřívač a potrubní systém
by měly být dobře přístupné pro údržbu a opravy. Při špatném odvzdušnění vzniknou v potrubí
bubliny, které mají negativní vliv na výkon výměníků.
Výsuvnost výměníků lze zaručit do vnitřní výšky boxu 1,6m.
Ohřívač a potrubní systém jsou naplněny specifickým médiem o odpovídající koncentraci,
která je uvedena v technických listech. Před naplněním výměníků se doporučuje propláchnutí
dle VDI 2035 aby se odstranily nečistoty.
Před uvedením do provozu musí být oběhové čerpadlo řádně odvzdušněno a musí být
udělána kontrola regulace a servoventilů.
Po uvedení do provozu musí být sledována těsnost ohřívače a spojek.
U termostatu protimrazové ochrany(s kapilárou), který je umístěn na straně výstupu vzduchu z
výměníku, nebo u senzoru protimrazové ochrany umístěného ve výtokovém potrubí média z
ohřívače, musí být zkontrolována funkčnost a v případě potřeby musí být správně nastavena
teplota (doporučené nastavení 4°C).
V prvních několika hodinách provozu se při vysokých vstupních teplotách nevyhnutelně objeví
malá exhalace zbytků po chladící emulzi z výroby.
Hydraulické zapojení PWW výměníků je popsáno v kapitole 5.4.
Obsluha
Ohřívač musí být pravidelně kontrolován (vizuální kontrola), zda nedochází k úniku kapaliny.
Ovládání systému řídí centrální ovladač VZT jednotky.
Při delších odstávkách ohřívače nebo při výpadcích dodávek tepla je třeba zajistit ve výměníku
nemrznoucí kapalinu. Je-li to nutné, je třeba výměník úplně vypustit. Pro úplné vypuštění
výměníku musí být registr po odčerpání kapaliny ještě profouknut stlačeným vzduchem.
Při opětovném spuštění se řiďte pokyny v kapitole 3.4.
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Údržba a čištění
PWW nebo HW ohřívač je statickým komponentem, který je nenáročný na údržbu. Parní
ohřívač by měl být pravidelně kontrolován, zda nedochází ke vzniku usazenin a koroze.
Ohřívač může být vysunut ven po odpojení od potrubního systému a po odstranění panelu.
Potrubí musí být připojeno tak, že po odpojení není žádný problém výměník vysunout a
vyčistit. Nečistoty na lamelách pak mohou být očištěny pomocí nízko- nebo vysokotlakého
čističe. U větších zařízení je možné výměník vyčistit aniž by se vysunul přímo ve
vzduchotechnické jednotce např. stlačeným vzduchem. Musí být také odstraněny nečistoty na
rámech výměníků, připojovacích armaturách a na vodících lištách.
Údržba
Zkontrolujte hygienický stav
Zkontrolujte znečištění, poškození
a korozi ohřívače
Vyčistěte lamely výměníku
CU/AL- lamely: čistěte pomocí
stlačeného vzduchu nebo pomocí
nízkotlakého vodního čističe proti
směru proudění vzduchu
Ocelové pozinkované lamely: lze
také čistit pomocí vysokotlakého
vodního čističe
Odvzdušněte ohřívač
Zkontrolujte funkčnost termostatu
protimrazové ochrany popř. čidla
protimrazové ochrany

každé 3
měsíce
X

hygienická
dle
potřeby kontrola
X

X
X
X

X
X
X

Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).

Poznámka : Při použití nemrznoucích příměsí nesmí být voda z výměníku vypuštěna do
kanalizace. Jedná se o nebezpečný odpad a musí s ním být nakládáno odpovídajícím
způsobem.
Během prací na ohřívači musí být dbáno na to, aby nebyly zdeformovány lamely ohřívače.
Pokud se tak stane, lamely musí být znovu vytvarovány odpovídajícím nářadím.
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8.5

Elektroohřívače
Pozor

Upozornění: Při zapnutí ohřívače hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem na topné
spirále!
Upozornění: Při práci na ohřívači mohou být způsobeny popáleniny!
Uvedení do provozu
Dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1 a obecné informace start-up v kapitole
6! Je nutné dodržovat pokyny pro provoz a údržbu výrobce elektroohřívačů, které mají
přednost před pokyny firmy Rosenberg (pokud jsou v pokynech případné odchylky).
Před připojením ke zdroji el. energie musí být zajištěno, že první uvedení do provozu bude
provedeno dle směrnice VDE.
Za elektrickým ohřívačem musí být nainstalováno bezpečnostní teplotní čidlo s ručním
resetovým tlačítkem. Funkčnost tohoto čidla je třeba ověřit např. pomocí horkovzdušné pistole.
Elektrický ohřívač musí být vybaven zařízením monitorujícím průtok vzduchu (ke sledování
diferenčního tlaku na ventilátoru nebo indikátorů průtoku na elektrickém ohřívači).
Ventilátor musí být vybaven doběhovým časovačem, který zabraňuje přehřátí elektrického
ohřívače po přerušení jeho provozu. Výjimku tvoří pouze typ ohřívače , který umožňuje provoz
bez přítomnosti doběhového časovače. Bez dostatečného ochlazování, při manuálním vypnutí
ventilátoru a nebo při vypnutí systému pomocí bezpečnostních prvků může vést k přehřátí
ohřívače. Před opětovným uvedením do provozu musí být vestavěné části zkontrolovány.
Odběr elektrické energie od všech připojených fází musí být prověřen. Charakteristiky jsou
uvedeny na typovém štítku.
Obsluha
Pokud se vyskytne porucha u elektrického ohřívače, musí být ohřívač prověřen a v případě
potřeby musí být manuálně odjištěna tepelná pojistka.
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Údržba a čištění
Elektrický ohřívač je nenáročný na údržbu. Během pravidelných údržbářských prací je
většinou nutné pouze ohřívač zkontrolovat a vyčistit.
Je nutné dodržovat pokyny pro provoz a údržbu výrobce ohřívačů, které jsou nadřazeny
pokynům od firmy Rosenberg.
každé 3
měsíce

Údržba
Zkontrolujte hygienický stav
Prověřte funkci monitorování
průtoku vzduchu:
Při odpojování hadiček z
diferenčního tlakového spínače
musíte zajistit vyřazení
monitoringu průtoku (diferenční
tlakové čidlo musí zůstat
zapnuté).
Prověřte znečištění, poškození
nebo korozi elektrického ohřívače
Vyčistěte elektrický ohřívač

dle
hygienická
potřeby kontrola
X

X

X
X

X

Čištění výměníku se provádí vysavačem. Čistit vodou je možné pouze rám, NE části, jimiž
protéká elektrický proud.
Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).
Před opětovným spuštěním výměníku musí být odstraněny všechny zbytky saponátu!
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8.6

Chladiče
Pozor

Při pracech na chladiči hrozí nebezpečí poleptání solankou!
Uvedení do provozu
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Při instalaci a připojení potrubí je nezbytné, aby byl zajištěn prostor pro otevírání inspekčích
dvířek. Je povinnost zajistit prostor pro přístup údržby.
Musí být prověřen rozdíl tlaků v potrubním systému a ohřívači. Chladič by měl vykazovat
ekvivalentní nebo vyšší tlak než v potrubním systému.
Při veškerých pracech na potrubí (připojujte pomocí přírub nebo šroubů) je třeba trubky
chladiče upevňovat pomocí nástrčkového klíče nebo podobného nástroje.
Spojky potrubí musí být zkontrolovány. Pokud není uvedeno jinak, jsou chladiče připojeny
protiproudým principem, tzn. přívod vody je na straně výtlaku. Vhodné je instalovat vstup
média dole a výstup média nahoře.

Protiproudý princip
Veškeré potrubní spojky jsou vyráběny tak, aby pohlcovaly mechanické napětí
a vibrace.
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Pro účely údržby musí být chladič vybaven vhodnými odvzdušňovacími a vypouštěcími ventily
(nad nebo po straně zařízení) stejně jako odnímatelnými spojkami. Chladič a potrubní systém
by měly být dobře přístupné pro údržbu a opravy. Při špatném odvzdušnění vzniknou v potrubí
bubliny, které mají negativní vliv na výkon výměníků.
Chladič a potrubní systém jsou naplněny specifickým médiem o odpovídající koncentraci,
která je uvedena v technických listech. Před naplněním výměníků se doporučuje propláchnutí
dle VDI 2035 aby se odstranily nečistoty.
Před uvedením do provozu musí být oběhové čerpadlo řádně odvzdušněno a musí být
udělána kontrola regulace a servoventilů.
Po uvedení do provozu musí být sledována těsnost chladiče a spojek.
Na chladiči se sráží vlhkost, která přes odlučovač kapek stéká do vany umístěné pod
chladičem a odlučovačem kapek. Vana má vývod pro odvod kondenzátu. Informace o
připojení sifónu na tento vývod je v kapitole 5.5!
Hydraulické zapojení PKW výměníků je popsáno v kapitole 5.4.
Poznámka pro chladiče s přímým výparníkem:
Před zprovozněním musí být ve výměníku ochranná náplň. Při odstranění záslepky musí být
zřetelně slyšitelný únik této náplně.
Obsluha
U chladiče je třeba pravidelně kontrolovat těsnost (vizuální kontrola). Ovládání se provádí
pomocí centrální řídicí jednotky.
Při delších odstávkách chladiče nebo při výpadcích dodávek tepla je třeba zajistit ve výměníku
nemrznoucí kapalinu. Je-li to nutné, je třeba výměník úplně vypustit. Pro úplné vypuštění
výměníku musí být registr po odčerpání kapaliny ještě profouknut stlačeným vzduchem.
Pod chladičem s odvlhčovací funkcí je namontována vyspádovaná vana. Na vývodu z vany je
třeba instalovat sifón (volitelné příslušenství).
Vývod z vany nesmí být napojen přímo na kanalizaci (bez sifónu).
Při opětovném uvádění výměníku do provozu postupujte podle kapitoly „Uvedení do provozu“.
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Údržba a čištění
PKW nebo DV chladič je nepohyblivým komponentem, který je nenáročný na údržbu. Chladič
by měl být pravidelně kontrolován, zda nedochází ke vzniku usazenin a koroze. Navíc musí
být věnována pozornost pravidelnému čištění odlučovače a vany pro odvod kondenzátu.
Chladič může být vysunut ven po odpojení od potrubního systému a po odstranění panelu.
Potrubí musí být připojeno tak, že po odpojení není žádný problém výměník vysunout a
vyčistit. Nečistoty na lamelách pak mohou být očištěny pomocí nízko- nebo vysokotlakého
čističe. Vana pak může být vyčištěna vhodným čistícím prostředkem. Špinavá voda i všechny
ostatní nečistoty musí být zcela odstraněny. U zařízení od velikosti 13Q je možné výměník
vyčistit, aniž by se vysunul, přímo ve vzduchotechnické jednotce např. stlačeným vzduchem.
Vana je zde navržena tak, aby bylo možné nečistoty odstranit! Musí být také odstraněny
nečistoty na rámech výměníků, připojovacích armaturách a na vodících lištách.
Odlučovač kapek lze vytáhnout po instalovaných kolejnicích po otevření inspekčních dveří.
Lamely jsou jednotlivě z rámu vysunovatelné směrem nahoru. Rám a lamely musí být
důkladně vyčištěny. Vana pak může být vyčištěna bez jakýchkoliv problémů vhodným
prostředkem, případná existující odpadní voda musí být z vany zcela odstraněna.
každé 3
Údržba
měsíce
chladiče
Zkontrolujte hygienický stav
Zkontrolujte znečištění, poškození a
X
korozi chladiče.
Vyčistěte lamely výměníku
CU/AL- lamely: čistěte pomocí
stlačeného vzduchu nebo pomocí
nízkotlakého vodního čističe proti
směru proudění vzduchu
Ocelové pozinkované lamely: lze
také čistit pomocí vysokotlakého
vodního čističe
Odvzdušněte chladič
X
Zkontrolujte protimrazovou ochranu
(nemrznoucí směs nebo čidlo
X
protimrazové ochrany)
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Údržba
odlučovače kapek a vany pro odvod
kondenzátu
Zkontrolujte hygienický stav
Zkontrolujte znečištění, poškození
a korozi odlučovače kapek a vany
pro odvod kondenzátu
Čištění odlučovače kapek: Kazetu
odlučovače vyjměte a rozeberte.
Jednotlivé profily vyčistěte
samostatně. Odlučovač musí být
zbaven vápenatých usazenin a
musí být odmaštěn.
Vyčistěte vanu pro odvod
kondenzátu
Prověřte správnou funkci výpusti
kondenzátu a sifonu
Vyčistěte výpusť kondenzátu a
sifon
Prověřte hladinu vody v sifonu a v
případě potřeby ji doplňte

každé 3
měsíce

dle
hygienická
potřeby
kontrola
X

X

X

X
X
X
X

Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).

Poznámka : Při použití nemrznoucích příměsí nesmí být voda z výměníku vypuštěna do
kanalizace. Jedná se o nebezpečný odpad a musí s ním být nakládáno odpovídajícím
způsobem.
Během veškerých prací musí být dbáno na to, aby nebyly zdeformovány lamely chladiče.
Pokud se tak stane, lamely musí být znovu vytvarovány odpovídajícím nářadím.
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8.7

Deskové rekuperátory
Pozor

Aby nedošlo k poškození rekuperátoru nesmí rozdíl tlaků mezi přívodní a odvodní částí
překročit maximální diferenci tlaků.
Typ H

Velikost 200, 300
Ostatní velikosti

max. 600 Pa
max. 1.200 Pa

Tyto hodnoty jsou maximální pro těsnost deskových rekuperátorů. Změny tlakových ztrát
deskových rekuperátorů se projevují již při diferenci od cca 500Pa mezi přívodní a odvodní
částí.
Uvedení do provozu
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Při uvedení do provozu by měl být prověřen směr pohybu obtokových klapek deskového
výměníku v souladu s kapitolou 8.1. Obtoková klapka musí být zabezpečena v uzavřené
poloze během uvedení ventilátorů do provozu, a proto je spřažená klapka na deskovém
výměníku otevřená. Při manuálním nastavení klapky musí být aretace ručního táhla dotažena.
Dodávané trny klapek jsou připraveny pro montáž servopohonů Belimo.
Musí být zajištěno, že deskový výměník bude připojen k vaně pro odvod kondenzátu se
sifonem (na straně sání nebo na straně výtlaku), kudy je kondenzát odváděn do odpadního
potrubí. Montáž sifonů je vysvětlena v kapitole 5.4.
Obsluha
U deskového tepelného výměníku s ručně ovládanou obtokovou klapkou je klapka
nastavována na základě venkovních teplot.
Automatické nastavení obtokové klapky je zprostředkováno pomocí servopohonu, který je
ovládán centrálním ovladačem VZT jednotky.
Pro detekci namrzání výměníku může být v odtahové části instalováno diferenční čidlo tlaku,
které se nastaví na tlak o 50 Pa vyšší než je tlaková ztráta výměníku při daném průtoku.
Tlaková ztráta výměníku při daném průtoku vzduchu je uvedena v technických listech
vzduchotechnické jednotky.
V případě, že čidlo vypne jednotku aniž by byla na rekuperátoru námraza, je třeba mírně zvýšit
nastavenou hodnotu tlaku na čidle, pozor je nutná kontrola.
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Údržba a čištění
Deskový rekuperátor jako statický komponent je nenáročný na údržbu. S ohledem na
hygienické požadavky je nezbytná kontrola a údržba v souladu s VDI 6022. Kromě toho musí
být kontrolovány servopohony v souladu s kapitolou 8.1.
K čištění stlačeným vzduchem nebo vysokotlakým čističem by měla být použita plochá tryska.
Deskové rekuperátory jsou složeny z několika částí, které je nutné demontovat a čistit
individuálně.
Údržba
Zkontrolujte hygienický stav
Zkontrolujte znečištění deskového
tepelného výměníku
• Deskový výměník čistěte pomocí
stlačeného vzduchu nebo
vysokotlakým vodním nebo parním
čističem (trysku čističe směřujte
paralelně s lamelami výměníku,
čistěte od shora dolů)
Komoru rekup. důkladně vyčistěte
Důkladně vysušte zbytky vody
Zkontrolujte znečištění vany pro
odvod kondenzátu
Vyčistěte vanu pro odvod
kondenzátu
Zkontrolujte funkčnost sifonu a
hladinu vody. V případě potřeby
vodu doplňte
Zkontrolujte zda se obtokové klapky
pohybují volně. V případě potřeby
klapky opravte.

každé 3
měsíce

dle
hygienická
potřeby kontrola
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).
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8.8

Rotační rekuperátory
Pozor

Uvedení do provozu
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Je nutné dodržovat pokyny pro provoz a údržbu výrobce výměníku, které jsou nadřazeny
pokynům firmy Rosenberg.
Před připojením ke zdroji el. energie musí být zajištěno, že první uvedení do provozu bude
provedeno dle směrnice VDE.
Před uvedením rotačního výměníku do provozu by mělo být zkontrolováno, že se výměník
může otáčet volně. Je důležité, aby žádný objekt neblokoval volný pohyb rotoru. Musí být
použity vhodné těsnící pásky a materiály, které bude možné umístit co nejblíže rotoru tak, aby
rotor neovlivňovaly.
Ložiska rotoru jsou namontována již výrobcem výměníku. Pokud to montážní situace
vyžaduje, lze provést změnu umístění ložiska. Tato změna musí být provedena dle přiložené
dokumentace od výrobce výměníku.
Před prvním uvedením do provozu a během prvních 500 pracovních hodin musí být
kontrolováno napětí řemenu.
Pokyny v návodu k použití ovladače rotoru výměníku musí být při uvedení do provozu
dodrženy.
Po provedení výše uvedených kroků připojte pohon rotoru výměníku a/nebo ovladač rotoru ke
zdroji el. energie.
Musí být prověřen směr otáčení rotačního výměníku, zda odpovídá šipkám na plášti rotoru.
Rychlost otáčení rotoru kondenzačního výměníku by neměla přesáhnout 12ot./min. Pro rotační
výměníky přenášející vlhkost je požadována maximální rychlost otáčení 20ot./min.
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Obsluha
Ovladač rotoru výměníku je ovládán z centrálního ovladače VZT jednotky. Provozní a
poruchový displej ovladače rotoru musí být pravidelně kontrolován, protože tato data nejsou
zpracovávána centrálním ovladačem jednotky.
Údržba a čištění
Při všech pracech na rekuperátoru musí být úplně odpojeno napájení el. proudem a musí být
zajištěno proti opětovnému zapnutí. Náhlé spuštění může způsobit poranění.
Údržba

každé 3
měsíce

Zkontrolujte hygienický stav
Zkontrolujte znečištění rotoru výměníku
Rotační výměník čistěte pomocí stlačeného
vzduchu
Možnost použití vysokotlakého čističe (vody
nebo páry) pro čištění, musí být prověřena
Trysku čističe směřujte kolmo na rotační
výměník proti směru proudění vzduchu
Komoru jednotky důkladně vyčistěte
Důkladně vysušte zbytky vody
Prověřte poškození, znečištění a správné
umístění těsnícího kartáče
Očistěte a upravte těsnící materiál
Prověřte napnutí převodového řemene. V
případě potřeby jej napněte nebo vyměňte

dle potřeby

hygienická
kontrola
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rotační výměník vyžaduje minimální údržbu. Ložiska rotoru, řemen a hnací motor jsou
navrženy tak, aby vydržely celou životnost výměníku a za normálních provozních podmínek
nevyžadují žádnou údržbu.
Po otevření obslužných dveří se vyčistí vnitřní výplň rotoru výměníku pomocí stlačeného
vzduchu nebo vysokotlakým čističem. Trysku čističe směřujte kolmo na náplň rotoru proti
směru proudění vzduchu. Pomocí vhodných čistících prostředků odstraňte nečistoty na
rámech. Pokud je pod rekuperátorem vana, musí z ní být odstraněny všechny zbytky nečistot.
Pro čištění tlakovým vzduchem nebo tlakovou vodou musí být použity kruhové trysky. Voda a
použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).
Zvláštní pokyny týkající se čištění vnitřní náplně výměníku a použitých materiálů jsou uvedeny
v návodu výrobce rekuperátorů.
Při práci nesmějí být zdeformovány lamely výměníků.
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8.9

Glykolové okruhy (KVS)
Pozor

Upozornění: Při práci na glykolovém okruhu při kontaktu s topným / chladícím médiem hrozí
zdravotní rizika.
Uvedení do provozu
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Při instalaci a připojení potrubí je nutné, aby bylo možné otevřít inspekční dvířka. Je nutné
zajistit přístup pro údržbu.
Glykolový okruh je uzavřený systém. Montáž je nutné provádět v souladu s předpisy na
vytápění. V uzavřeném obvodu musí být zahrnuta i expanzní nádoba a pojistný ventil.
Při veškerých pracech na potrubí (připojujte pomocí přírub nebo šroubů) je třeba trubky
ohřívače smontovat pomocí nástrčkového klíče nebo podobného nástroje. Veškeré potrubní
spojky výměníku jsou upevněny tak, aby pohlcovaly mechanické napětí a vibrace.
Spojky potrubí musí být zkontrolovány. Pokud není uvedeno jinak, jsou ohřívače připojeny
protiproudým principem, tzn. přívod vody je na straně výtlaku. Přednostně se zapojuje vstup
média nahoře a výstup dole.
Pro účely údržby musí být okruh vybaven vhodnými odvzdušňovacími a vypouštěcími ventily
(nad nebo po straně zařízení). Při nedostatečném odvzdušnění se mohou ve výměníku objevit
vzduchové bubliny, a to povede ke snížení výkonu výměníku.
Musí býz zabezpečena výsuvnost výměníku.
Potrubní systém chladiče a ohřívače s kapalinovým okruhem musí být naplněn médiem o
odpovídající koncentraci uvedené v technických listech. Obzvláště věnujte pozornost
dostatečné protimrazové ochraně kapalinového okruhu.
Veškeré další informace o uvedení do provozu ohřívače v glykolovém okruhu naleznete v
kapitole 8.4, pro chladič v glykolovém okruhu v kapitole 8.6.
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Obsluha
Kapalinový okruh by měl být pravidelně kontrolován, zda nedošlo ke vzniku netěsností
(vizuální kontrola). Kapalinový okruh je řízen centrálním ovladačem VZT jednotky.
Při delších odstávkách kapalinového okruhu je třeba zajistit odpovídající protimrazovou
ochranu. Je-li to nutné, je třeba výměník úplně vypustit. Chladič musí být po vypuštění
chladiva profouknut stlačeným vzduchem.
Při opětovném spuštění se řiďte pokyny v kapitole 8.9.1.
Údržba a čištění
Pokyny pro údržbu a čištění kapalinového okruhu naleznete v kapitolách 8.4 (ohřívač) a 8.6
(chladič).
Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).

Poznámka: chladiva nebo chladící vody nesmějí být vypouštěny do kanalizace. Jedná se o
nebezpečný odpad.
Během veškerých prací musí být dbáno na to, aby nebyly zdeformovány lamely chladiče.
Pokud se tak stane, lamely musí být znovu vytvarovány odpovídajícím nářadím.
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8.10 Tlumiče hluku
Uvedení do provozu
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Kulisy tlumiče hluku musí být překontrolovány, zda nedošlo k jejich poškození či kontaminaci.
Pokyny pro opravy a čištění naleznete v kapitole údržba a čištění.
Obsluha
Kulisy mohou být vytaženy po odstranění bočního panelu modulu jednotky.
Rámové profily přišroubované před tlumícími kulisami jsou demontovatelné, tj.
mohou být odstraněny. Pro demontáž kulis, může být nutné roztáhout (dno a víko)
pomocí vzpěry, takže kulisu je možné snadno vysunout a / nebo může být znovu
použita.
Při usazení vzpěry nesmí dojít k poškození plochy zařízení / rámu. Doporučuje se
použití ochranných rohoží.

Vzpěra s gumovými podložkami.
aby se zabránilo poškození.
Údržba a čištění
Plsťové kulisy je možné vyčistit pomocí vysavače. Kulisy z minerální vaty je možné čistit
vlhkým hadříkem.
Tlumící kulisy nasáklé vodou jsou ideální živnou půdou pro bakterie a plísně. Z tohoto důvodu
je třeba kulisy obnovovat.
V případě poškození opravte krycí rouno pomocí sady pro opravy..
Údržba
prověřte zda kulisy nebyly poškozeny či znečištěny
zkontrolujte vlhkost v komoře tlumiče hluku
vyčistěte povrch kulis

každé 3
měsíce
X
X

dle
hygienická
potřeby
kontrola
X
X
X

Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).
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8.11 Elektrické příslušenství
Pozor

Veškeré práce na elektrickém zapojení musí být provedeny výhradně kvalifikovaným a
proškoleným personálem!
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Obecné informace o elektrické instalaci, viz tento manuál kapitola 5.3.. Všechny elektrické
spotřebiče / komponenty musí být řádně uzemněny, to samé platí pro boční panely nebo části
pláště, kde jsou namontovány elektrické komponenty.
8.11.1 Osvětlení v zařízeních
VZT jednotka může být na požádání vybavena vnitřním osvětlením. Za normálních okolností je
osvětlení kompletně prokabelováno. Připojení ke zdroji el. energie je tedy možné pomocí
vypínače umístěného na vnější straně VZT jednotky.
Výjimka: Okruh osvětlení je již připojen u kompaktních jednotek (viz kapitola 12).
Napájení osvětlení musí být na samostatném elektrickém obvodu tak, aby bylo možné
osvětlení použít pro účely údržby a oprav, pokud bude VZT jednotka vypnuta.
Vypínač osvětlení (IP66) má červenou kontrolku, která indikuje provoz vnitřního osvětlení. U
voděodolných zařízení je vypínač osvětlení chráněn před povětrnostními vlivy ochranným
krytem.
U standardních VZT jednotek jsou instalována oválná světla (IP 54). Použité žárovky jsou
halogenové E27, 46 W nebo u ex. systémů 25 W. Alternativně je k dispozici LED žárovka 10
W. Tyto parametry žárovek musí být zachovány i při výměně!
U jednotek v hygienickém provedení by měla být použita světla pro použití ve vlhkém prostředí
(IP66). Jsou zde použity kompaktní zářivky PI-s 11W/840/2p vyrobené spol. Philips. Při
výměně musí být použity stejné nebo ekvivalentní zářivky. K dispozici je také LED osvětlení.
Nečistoty na osvětlení musí být pravidelně odstraňovány vhodným čistícím prostředkem,
prostor lampy musí být důkladně vyčištěn!
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8.11.2 Servopohony klapek
Pokyny ke klapkám jsou uvedeny v kapitole 8.1. Příslušná část kapitoly se týká připojení
předem prokabelovaných servopohonů.
U VZT jednotek Rosenberg jsou standardně používány servopohony Belimo. Servopohony
mohou být nainstalovány buď na vnější straně VZT jednotky (vnitřní provedení VZT jednotky)
nebo uvnitř VZT jednotky (venkovní provedení).
V závislosti na napětí sítě, velikosti a funkci klapky existují různé servopohony. Rozdíly ve
funkcích servopohonů (otevřeno-zavřeno nebo kontinuální) mohou být pro různé použití
klapek např. klapka přívodu vzduchu nebo obtoková klapka.
Přehled schémat zapojení je uveden níže. Správné schéma zapojení naleznete také na krytu
servopohonu.
LM24A, NM24A, SM24A

LM24A-S, NM24A-S, SM24A-S
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LM24A-SR, NM24A-SR, SM24A-SR

LM230A, NM230A, SM230A

LM230A-S, NM230A-S, SM230A-S

LM230ASR, NM230ASR, SM230ASR

Při připojení servopohonů a uvedení do provozu, musí být zajištěno správné nastavení
servopohonu (správný směr otevírání klapky, atd.). Popřípadě musí být nastavení nebo řídící
signál servopohonu upraven tak, aby pracoval správně.
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GM24A

GM24A-SR

GM230A

Pomocný spínač S1A.., S2A..
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8.11.3 Diferenční čidla tlaku

Náčrtek

Schéma zapojení
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8.12 Zvlhčovače
Základní informace
Obecně jsou ve VZT jednotkách Rosenberg používány následující typy zvlhčovačů vzduchu:
•
•
•

Parní zvlhčovače
Adiabatické zvlhčovače
Evaporační zvlhčovače

V případě parního zvlhčovače je pára vyvíjena v externím vyvíječi a pak distribuována
potrubím přímo do proudu vzdušniny. Výhodou tohoto způsobu je, že teplota vzduchu zůstává
konstantní, protože voda je přiváděna v plynném skupenství a tudíž na vypařování není třeba
odebírat teplo vzduchu.
V případě adiabatického zvlhčovače je voda jemně rozprášena tryskou do proudu
vzdušniny. Dochází k adiabatickému zvlhčování.
V případě evaporačního zvlhčovače, také známého pod označením „voštinový zvlhčovač“,
vzduch proudí plástovitou strukturou zvlhčovače. Vzduch je zvlhčován vodou rozprášenou na
povrchu plástovité struktury. Nastává adiabatické zvlhčování.
Pokud je u VZT jednotky použit zvlhčovač, prostudujte si mimo instrukcí v tomto návodu také
přiložený návod od výrobce zvlhčovače. Vlastnosti vody použité pro zvlhčovač musí být v
souladu s pokyny výrobce.
Voda použitá ve zvlhčovači musí splňovat předpisy pro pitnou vodu.
Použitá voda nesmí být dále použita ve vodovodním řádu.
Uvedení do provozu
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Je nutné dodržovat pokyny pro provoz a údržbu výrobce zvlhčovače, které jsou nadřazeny
pokynům od firmy Rosenberg.
Aby bylo zabráněno mikrobiálnímu růstu, komora zvlhčovače musí být zatemněna. Z tohoto
důvodu musí být rovněž zatemněno servisní okénko zvlhčovače.
Bez ohledu na použitou metodu zvlhčování musí být před uvedením do provozu zkontrolován
celkový stav zvlhčovače (možné poškození během transportu nebo montáže).
Voda použitá pro zvlhčování musí mít požadovanou kvalitu, jak je uvedeno v pokynech od
výrobce zvlhčovače.
Pokyny pro instalaci sifonů pro odvod kondenzátu naleznete v kapitole 5.4.

BA100 AA 06/18/A/1

Překlad původní dokumentace

Strana 72

Návod k obsluze a údržbě

Další pokyny pro parní zvlhčovače
Jako napájecí voda pro parní zvlhčovač je ideální „voda z kohoutku“. Vodivost vody by měla
být při 15 ° C mezi 200 a 500 µS/cm. Jiná kvalita vody vede k rychlému opotřebení elektrod
generátoru páry nebo má vliv na mmnožství generované páry.
Před uvedením do provozu musí být z kondenzátní vany odstraněny nečistoty, zbytky vody a
čistících prostředků (pH 6 až 8).
Pro uvedení do provozu musí být dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na zvlhčovač
od výrobce zvlhčovače!
Zvlhčovač musí být propojen s ventilátorem tak, aby mohl být spuštěn pouze tehdy, pokud je v
provozu i ventilátor.
Další pokyny pro adiabatické zvlhčovače
V závislosti na kvalitě vody zvlhčovače, které využívají znovu cirkulující vodu, musí být
provozovány spolu s vhodným odsolovacím a odkalovacím vybavením, jak je uvedeno v
návodu od výrobce.
Při uvedení do provozu musí být provedeny následující kroky:
•
•
•
•

Nádrž zvlhčovače: odstraňte cizí tělesa a vyčistěte nádrž vodou s čistícími
prostředky (pH hodnoty 6-8).
Nádrž zvlhčovače naplňte 1-2cm pod přepad.
Nastavte plovákový ventil na tuto úrověň vodní hladiny.
Zapněte ventilátor a poté připojte čerpadlo rozprašovacího zvlhčovače. Zkontrolujte
směr rotace čerpadla. Pokud čerpadlo rotuje špatným směrem, odpojte čerpadlo od
zdroje. Věnujte pozornost návodu k použití pro čerpadlo!

Čerpadlo zvlhčovače může pracovat pouze v případě, že jsou dostatečně plné nádrže na
vodu.
•
•

Ochrana proti běhu čerpadla na sucho. Pokud klesne hladina v nádrži pod 2cm nad
sacím košem, musí se čerpadlo vypnout.
Po několika hodinách provozu trysek zvlhčovače, by měla být zkontrolována
funkčnost a těsnost.

Zvlhčovač musí být propojen s ventilátorem tak, aby mohl být spuštěn pouze tehdy, pokud je v
provozu i ventilátor. Kromě toho musí, z hygienických důvodů, zvlhčovač běžet nasucho po
vypnutí ventilátoru. Ventilátor musí být při provozu sledován z MaR.
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Po uvedení do provozu by měla být po nějakou dobu jednou týdně kontrolována recirkulační
voda na mikrobiální čistotu. Pokud to bude nutné, je třeba upravit automatickou regulaci
čištění.
V případě, že počet mikroorganismů překročí doporučenou mezní hranici, jednotka musí být
okamžitě vyčištěna. Pokud se kontaminace vody mikroorganismy opakuje v krátké době,
doporučujeme konzultaci s odborníkem. V některých případech je nutná vhodná úprava vody.
Věnujte prosím pozornost přiloženému návodu pro uvedení zvlhčovače do provozu..
Další pokyny pro evaporační zvlhčovače
V závislosti na kvalitě vody evaporační (voštinové) zvlhčovače, které využívají recirkulaci vody,
musí být provozovány s vhodnými odsolovacími a odkalovacími zařízeními dle pokynů
výrobce.
Při uvedení do provozu musí být provedeny následující kroky:
•
•
•
•

Nádrž zvlhčovače: odstraňte cizí tělesa a vyčistěte nádrž vodou s čistícími
prostředky (pH hodnoty 6-8).
Nádrž zvlhčovače naplňte 5 mm pod přepad. Pokud je vodní hladina příliš nízko,
snižuje to vlhčící schopnost a životnost kazet zvlhčovače.
Nastavte plovákový ventil na tuto úroveň vodní hladiny.
Spusťte čerpadlo rozprašovacího zvlhčovače. Zkontrolujte směr otáčení čerpadla.
Při pohledu shora by se čerpadlo mělo otáčet po směru hodinových ručiček. Pokud
se čerpadlo točí opačným směrem, odpojte jej od zdroje. Věnujte pozornost návodu
k použití pro čerpadlo!

Čerpadlo zvlhčovače smí být provozováno pouze pokud je nádrž dostatečně naplněná.
•
•

Nastavte ochranu čerpadla proti suchému cyklu. Pokud hladina vody poklesne pod 2
cm nad sacím potrubím, čerpadlo musí být vypnuto.
Rozprašovací zvlhčovač by měl být v provozu pouze několik hodin a pak by měla
proběhnout kontrola správné funkce a těsnosti.
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Po uvedení do provozu by měla být po nějakou dobu jednou týdně kontrolována recirkulační
voda na mikrobiální čistotu. Pokud to bude nutné, je třeba upravit automatickou regulaci
čištění.
V případě, že počet mikroorganismů překročí doporučenou mezní hranici, jednotka musí být
okamžitě vyčištěna. Pokud se kontaminace vody mikroorganismy opakuje v krátké době,
doporučujeme konzultaci s odborníkem. V některých případech je nutná vhodná úprava vody.
Pročištění
Při prvním uvedení do provozu jsou na kazetách zvlhčovače částice prachu (zbytky z výroby).
Díky tomu je voda zbarvena hnědě. Tyto zbytky nezpůsobují žádné problémy. Abyste vymyli
zbytky, kazety musí být při prvním uvedení do provozu vyčištěny následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vypněte ventilátor
naplňte nádrž čistou vodou
zcela otevřete odsolovací ventil
nechte čerpadlo běžet půl hodiny
vypněte čerpadlo
vyčistěte nádrž
nádrž opět naplňte
znovu zapněte čerpadlo

Tento proces opakujte dokud se v nádrži nebudou usazovat žádné zbytky.
Zvlhčovač musí být propojen s ventilátorem, tzn. že zvlhčovač může pracovat pouze je-li
ventilátor v provozu. Navíc je nutné, aby byl evaporační zvlhčovač po použití vysušen z
hygienických důvodů. Z tohoto důvodu musí být ventilátor vybaven funkcí sledování.
V případě, že počet mikroorganismů překročí doporučenou mezní hranici, jednotka musí být
okamžitě vyčištěna. Pokud se kontaminace vody mikroorganismy opakuje v krátké době,
doporučujeme konzultaci s odborníkem. V některých případech je nutná vhodná úprava vody.
Věnujte prosím pozornost přiloženému návodu pro uvedení evaporačního zvlhčovače do
provozu.
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Obsluha
Provoz zvlhčovače je za normálních okolností řízen automaticky. Je třeba rozhodnout o
strategii řízení. Informace o řízení zvlhčovače naleznete v přiloženém návodu od výrobce.
Během provozní odstávky musí být vypuštěny nádrže, čerpadla a další vybavení zvlhčovače.
Mimo pracovní hodiny musí být vyčištěny a vysušeny nádrže zvlhčovače.
Při znovuuvedení nádrží pracujících s recirkulující vodou do provozu, musí být naplněny
čerstvou vodou. Z tohoto důvodu věnujte pozornost odpovídajícím pokynům pro uvedení do
provozu v kapitole 8.11.
Údržba a čištění
Zvlhčovače vzduchu vyžadují pravidelnou a pečlivou údržbu, aby byl zaručen hygienicky
bezchybný provoz.
Zvlhčovače, které nejsou dostatečně udržovány mohou ovlivnit hygienický stav VZT jednotky.
Provozovatel je odpovědný za pravidelnou údržbu zařízení. S dostatečnou údržbou by měl
každý zvlhčovací systém pracovat perfektně.
Intervaly údržby zvlhčovačů závisí na obsahu prachu ve vzduchu (také na kvalitě filtrace), na
kvalitě vody a typu zvlhčovacího systému. Tyto intervaly by měly být zkráceny v případě
zhoršených podmínek.
Další informace o intervalech údržby by měly být ve shodě s platným zněním VDI 6022.
Údržba parního zvlhčovače
Zkontrolujte hygienický stav
Vizuální kontrola elektrického a mechanického
připojení
Odstraňte nánosy vodního kamene z parního
vyvíječe, odvodních hadic a odkalovacího
čerpadla
Prověřte elektrody ve vyvíječi páry
Zkontrolujte těsnost připojení hadic
Vyčistěte a odstraňte vodní kámen z
odlučovače kapek a nádrží
Vyčistěte sifon u vany pro odvod kondenzátu a
doplňte vodu
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Údržba adiabatického zvlhčovače
Zkontrolujte hygienický stav
Zkontrolujte počet mikroorganismů v recirkulující
vodě a porovnejte s přípustnými hodnotami
(viz návod výrobce)
Vypusťte nádrže zvlhčovače a vyčistěte vodou
(také může být vykonáváno pomocí automatické
kontroly hygienického stavu)
Prověřte, zda se na vnitřním povrchu nevytvořil
biofilm. V případě potřeby jej vyčistěte
a dezinfikujte
Zkontrolujte zda se netvoří vodní kámen
Pokud naleznete vodní kámen, přimíchejte do
vody odstraňovač vodního kamene (viz návod od
výrobce) a zapněte čerpadlo dokud nebude
kámen odstraněn. Poté propláchněte zvlhčovač
čistou vodou a neutralizujte. Vyčistěte filtr.
Vyčistěte filtr čerpadla čistou vodou.
Zkontrolujte plovákový ventil
Rozeberte a vyčistěte zvlhčovací trysky a v
případě potřeby odstraňte vodní kámen.
Vyčistěte a doplňte sifon
Vyčistěte a odstraňte vodní kámen z odlučovače
kapek, nádrží a měřiče průtoku

pravidelně
*)
X

dle potřeby

2W

hygienická
kontrola
X
X

1W
2W

X

2W

X
X

X
X
X
X
X

*) Vysvětlivky ke zkratkám:
1W = každý týden
2W = každý druhý týden
X = každé 3 měsíce jako u ostatních komponent
Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8). K odstranění vodního
kamene používejte výhradně materiály doporučené výrobcem zvlhčovače.
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Údržba
Evaporační zvlhčovač
Zkontrolujte hygienický stav
Zkontrolujte počet mikroorganismů v recirkulující
vodě a porovnejte s přípustnými hodnotami
(viz návod výrobce)
Prověřte zda se na vnitřním povrchu nevytvořil
biofilm. V případě potřeby jej vyčistěte
a dezinfikujte.
Zkontrolujte zda se netvoří vodní kámen
Vyčistěte modul zvlhčovače během recirkulačního
procesu, odstraňte vodní kámen a dezinfikujte jej
(použijte čistící prostředky doporučené
výrobcem).
Vyměňte kazety zvlhčovače u kterých se
vyskytují silné nánosy vodního kamene.
Vyčistěte otvory v rozdělovači.
Zkontrolujte míru odsolování
Zkontrolujte zda je povrch voštinového
zvlhčovače z obou stran rovnoměrně navlhčen.
Vyčistěte filtr čerpadla čistou vodou
Zkontrolujte plovákový ventil
Zkontrolujte odvod kondenzátu a v případě
potřeby vyčistěte odvodní potrubí. Vyčistěte
a naplňte sifon
Zkontrolujte těsnost připojení hadic
Vyčistěte a odstraňte vodní kámen z
odlučovače kapek a nádrží

pravidelně
*)
X

dle potřeby

hygienická
kontrola
X

2W

X

2W

X

2W

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*) Vysvětlivky ke zkratkám:
1W = každý týden
2W = každý druhý týden
X = každé 3 měsíce jako u ostatních komponent
Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8). K odstranění vodního
kamene používejte výhradně materiály doporučené výrobcem zvlhčovače.
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8.13 Plynové ohřívače (tepelné výměníky s hořákem)
Pozor

Obecný popis zařízení
VZT jednotky Rosenberg mohou být přímo vytápěny pomocí plynových či olejových ohřívačů.
Spalovací komora u jednotek se skládá ze slitiny chromu, žáruvzdorné, nerezové oceli.
Tepelný výměník je vyroben z nerezové oceli se spalinovými turbulátory. Jednotka „spalovací
komora-výměník“ pracuje ve 3 krocích. Spalovací komora je s výměníkem sešroubována
pomocí přírub. Celá jednotka může být bez komplikací rozdělena do dvou částí. Instalaci ve
stísněných prostorech stejně jako možnou výměnu nebo částečnou obnovu lze řešit
bezproblémovým a časově nenáročným způsobem.
Pro zvláštní aplikace VZT jednotek a pro přímo vytápěné jednotky je výměník vybaven
spojkami pro odvod kondenzátu z vysoce kvalitní nerezové oceli.
Je nutné dodržovat pokyny pro provoz a údržbu výrobce výměníku i kdyby se odlišovaly od
pokynů firmy Rosenberg.
Bezpečnostní pokyny
Pozornost musí být věnována příslušným místním stavebním a požárním předpisům.
VZT jednotky:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

musí být provozovány pouze technickým personálem, který byl vyškolen v provozu VZT
jednotek.
musí být instalovány a provozovány tak, aby zaměstnanci nebyli ohrožováni
vyzařovaným teplem a aby nemohlo dojít k požáru.
musí být instalovány pouze v místnostech, kde je spalovací komoře dodáváno
dostatečné množství vzduchu. Pokud to není možné zaručit, musí být instalován
oddělený přívod čerstvého vzduchu.
mohou být instalovány pouze na nehořlavém povrchu.
je dovoleno je upevňovat na nosné konstrukce nebo povrchy vyrobené z nehořlavých
stavebních materiálů s dostatečnou nosností. Instalace by měla být provedena pomocí
materiálů vhodných pro tento účel.
nesmí být instalovány a provozovány v prostorech, kde hrozí požár nebo výbuch.
musí být instalovány mimo prostory, kde jsou využívány dopravní prostředky,
prostředky pro manipulaci s materiálem a jeřáby.
vyžadují bezpečnostní zónu ve vzdálenosti 1 metr.
nesmí být vystaveny přímému proudu vody.
nejsou vhodné pro vytápění domácností.
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•
•
•
•

ochranné sací mřížky musí být bez prachu a jiných sypkých materiálů.
spalovací komora musí být bez cizích těles.
kabely vedoucí vně VZT jednotky chraňte před poškozením (např. před zvířaty atd…).
Během údržbářských a servisních prací by měla být VZT jednotka odpojena od
elektrické sítě (vyšroubujte pojistky a/nebo vypněte síťový vypínač – není dodáván spol.
Rosenberg). Nestačí pouze vypnout VZT jednotku provozním vypínačem!
Pokyny pro instalaci

Při instalaci zařízení je nutné dodržet federální stavební a požární předpisy (Feu-Vo). Musí být
brány v úvahu pravidla pro uplatňování federálního práva pro regulaci emisí (BimSchG) a
ENEG.
Musí být použit výhradně olejový hořák typu WLE nebo plynový hořák. V případě VZT
jednotek Rosenberg vybavených olejovými nebo plynovými hořáky musí být postupováno dle
návodu výrobce.
Obzvláště by měly být brány v úvahu oficiální pokyny pro ohřívače vzduchu, obecně platné
požadavky na instalaci týkající se instalace a provozu v souladu s DIN 4794 část 5. Přívod
paliva by měl být připojen v souladu s DIN 4755 a DIN 4756, TRGI z DVGW (list G 600) a VDE
předpisů. DiBe Therm VZT jednotky mohou bý z principu použity jako pece. Měla by být
dodržována pravidla pro předcházení nehodám a další bezpečnostní předpisy a směrnice.
Před uvedením do provozu musí být vystavena revizní zpráva k instalovanému komínu.
Výběr místa vhodného pro instalaci
Při rozhodování o místě instalace by měly být vzaty v potaz následující požadavky:
•
•
•
•
•
•

protipožární ochrana a provozní nebezpečí
funkce (např. vytápění místnosti, volně foukající nebo v potrubním sytému, podtlak
nebo přetlak na místě instalace)
pracovní body (tepelné požadavky, jmenovitý objemový průtok vzduchu, požadavky na
cirkulující nebo venkovní vzduch, vlhkost vzduchu, okolní teplota, distribuce vzduchu,
požadavek na prostor)
připojení ke komínu
montáž, přístup pro opravy a údržbu
dostatečný přísun vzduchu pro spalování
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VZT jednotky se jmenovitým topným výkonem do 50 kW mohou být instalovány mimo kotelny,
nicméně to musí být provedeno v souladu s požárními předpisy (Feu-Vo) v Německu nebo
příslušnými předpisy v jiných zemích.
VZT jednotky se jmenovitým topným výkonem přes 50 kW by měly být instalovány v
kotelnách. Toto neplatí pro VZT jednotky, které nesmí být díky jejich určení umístěny v
prostorech jiných než v kotelnách nebo v továrnách. Pokyny pro instalaci pecí s celkovým
jmenovitým topným výkonem nad 50kW v prostoru jiném než v kotelně by měly být
dodržovány. Tyto pokyny zakazují zřízení pecí v blízkosti oblastí s nebezpečnými pracovními
materiály.
Instalace
Během instalace by měly být brány v úvahu bezpečnostní instrukce v kapitole 8.13. Navíc
musí být VZT jednotky instalovány a montovány tak, aby bylo možné zajistit dobrý přístup pro
údržbu a opravy. VZT jednotky umístěné v místnostech jiných než kotelnách musí být
instalovány tak ,aby bylo možné je stále sledovat. VZT jednotky nesmí být instalovány a
provozovány v prostorech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu.
Přívod vzduchu pro spalování
VZT jednotky musí být instalovány a provozovány pouze v případě, že je zaručen dostatečný
přívod vzduchu pro spalování a je zaručen také odvod spalin do atmosféry.
Přirozený přívod vzduchu pro spalování lze odhadnout. Např. pokud objem místnosti v m3
odpovídá nejméně 10 násobku jmenovitého tepelného zatížení všech ohřívačů pracujících v
místnosti v kW, potom je přirozená výměna vzduchu zaručena pomocí oken a dveří.
Dobrou přirozenou ventilaci a odvod spalin lze předpokládat pokud např.
a) objem místnosti v m3 odpovídá nejméně 30 násobku jmenovitého tepelného výkonu
všech ohřívačů v místnosti, potom je přirozená výměna vzduchu zaručena pomocí oken
a dvěří nebo:
b) pokud jsou u stropu a podlahy otvory pro přívod a odvod vzduchu jejichž velikost
odpovídá nejméně 0,003 násobku jmenovitého topného výkonu všech ohřívačů v
místnosti.
Vzduch pro spalování musí být bez veškerých znečišťujících látek. Pokud se ve vzduchu
objeví polutanty z technologie výroby (např. chloridy, chlorované uhlovodíky,
fluorchloruhlovodíky atd.), které by se případně mohli dostat k instalační ploše přímo vytápěné
VZT jednotky s plyn. ohřevem, potom vzduch pro spalování musí být příváděn z vnějšího
prostředí a hořák musí být opláštěn (opláštění hořáku je k dispozici jako příslušenství).
Dostatečný přívod vzduchu pro spalování je zaručen v případě, že je vzduch nasáván z :
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•
•

•
•

z prostoru, kde je jednotka instalována, pokud to umožňuje poměr mezi objemem
prostoru ku jmenovitému topnému výkonu (4m3/kW)
z prostoru, kde je jednotka instalována, pokud je prostor vytápěn pomocí vzduchu
přiváděného z vnějšího prostředí nebo pomocí smíchaného vzduchu ze zařízení
pracujícího s dostatečným množstvím vzduchu přiváděného z vnějšího prostředí. V
tomto případě není třeba sledovat poměr mezi objemem prostoru a výkonem ohřívače.
z prostoru, kde je jednotka instalována, pokud má prostor neuzavíratelné otvory pro
přívod vnějšího vzduchu, který odpovídá stavebním požadavkům na kotelny.
z vnějšího prostoru pomocí potrubí s dostatečným průřezem připojeným k hořáku nebo
jeho opláštění. Dostupný sací výkon hořáku musí být sladěn s odporem potrubí, aby
bylo zaručeno dokonalé spalování.
Odvod spalin

VZT jednotky musí být připojeny k vlastním komínům. Konstrukce komínů musí vyhovovat
normě DIN 18160 část 1, která odpovídá normě pro dimenzování komínů DIN 4705 část 1 a 2.
Aby spalovací komory fungovaly bezchybně, měly by být komíny umístěny v blízkosti hřebene
střechy a měly by úroveň hřebene přesahovat o 0,5m. Pokud se vyskytnou tlakové rázy
způsobené např. větry vanoucími směrem dolů či okolními budovami, potom musí být
proveden výpočet hlavice komínu.
Spaliny musí být odváděny pomocí schválených komínů.
Komíny mohou být plechové nebo cihlové.
Norma DIN 1298 platí pro výfukové propojovací kusy potrubí mezi VZT jednotkou a komínem.
Délka propojovacích kusů potrubí by neměla překročit 2m.
Přívod paliva
Instalaci přívodu paliva upravuje norma DIN 4755 pro olejem vytápěné WLE, DIN 4756 a/nebo
DVGW technický list G 600 pro plynem vytápěné WLE a TRF pro zkapalněný ropný plyn
(LPG).
Montáž hořáku
Ohřev musí být provozován pouze s olejovými hořáky dle DIN 4787 nebo plynovými hořáky na
zemní plyn nebo LPG dle DIN 4788.
Hořák musí být dle DIN 4794 list 2 vybaven automatickým systémem zapalování, který je
schválen pro ohřev vzduchu.
Hořák musí být dle DIN 4794 list 2 vybaven automatickým systémem zapalování, který je
schválen pro ohřev vzduchu. Hořák dodávaný spol. Rosenberg je namontován na čele VZT
jednotky pomocí příruby se čtyřmi šrouby. Za každých okolností dbejte na dodržení návodu k
použití hořáku, který je součástí dodávky. Montáž hořáků jiných výrobců by měla být
provedena v souladu s návodem výrobce.
Spalovací komora nesmí být přetížena nebo nezatížena.
Nesnižujte teplotu spalin pod 160K nad teplotu v místnosti (dochází ke kondenzaci).
Dvoustupňové hořáky musí být provozovány tak, aby nedocházelo ke kondenzaci při uvedení
do provozu při částečném zatížení.
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Průtok paliva musí odpovídat tepelnému výkonu dle požadavků. Nastavte hořák tak, aby bylo
dosaženo pravidelného zatížení spalovací komory. Plameny nesmí dosáhnout zadní stěny.
Doporučený úhel trysky a olejových hořáků je 60°!
Délka plamene X musí dosahovat alespoň rozměru C v tabulce níže. Je doporučeno, aby
plamen vstupoval do spalovací komory ve výšce 30 – 50 mm. V případě potřeby musí být
použito prodloužení plamene.
Typ zařízení
C = minimální

DiBe-Therm
25 – 105
130 mm

DiBe-Therm
130 – 3400
150 mm

DiBe-Therm
430 - 660
210 mm

Deska hořáku
Otvory pro montáž hořáku jsou centrálně uspořádány v desce hořáku a jsou předvrtány dle
následující tabulky.
Další velikosti průměru B a F jsou k dispozici na zvláštní objednávku!
Rozměry
v mm
A
B∅
F∅
M

DiBe-Therm
25 – 105
250
130
150 + 170
M8
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Elektrické připojení hořáků
VZT jednotky s přímým vytápěním jsou konstruovány tak, že je možné použít hořák od
každého testovaného výrobce. Elektrické připojení 230V(AC) dodávané s hořákem je tvořeno
7-kolíkovou přípojkou, která je upevněna na VZT jednotce. Fixní připojení naleznete u hořáků
určených pro 400V.
V případě hořáků od jiných výrobců mají hořáky pro 230V 7-kolíkovou přípojku a hořáky pro
400V musí být připojeny dle přiloženého schématu připojení .
Pro hořáky instalované někým jiným specifikujte, zda je vybaven motorem pro 230V AC nebo
třífázovým motorem pro 400V a zašlete platné schéma zapojení pro začlenění do schématu
zapojení celého zařízení.
Přívod topného oleje
Musí být zaručen dostatečný přívod paliva.
Instalace přívodu topného oleje musí být provedena autorizovaným technickým personálem ve
shodě s DIN 4755 pro olejem vytápěné ohřívače vzduchu.
Obzvláště se ujistěte, že při stanovení průřezu přívodu oleje byl vzat v úvahu celkový odpor,
výška sání a zvýšená viskozita při nižších teplotách. Pokud je to nutné, musí být použito
čerpadlo.
Přívodní potrubí je opatřeno zpětnou klapkou u spodní strany nádrže.
Pozor
Při nízkých externích teplotách musí být olej tekutý a k dispozici v dostatečném množství. Již
při 5°C začne olej připomínat parafín. Použijte vhodné metody, aby bylo tomuto zabráněno.
Přívod plynu
Během provozu zařízení musí být stále k dispozici nutné množství plynu a dostatečný tlak
odpovídající výkonu zařízení. Instalace přívodu plynu musí být provedena autorizovaným
personálem ve shodě s DIN 4756 a/nebo DVGW listem G600 pro plynem vytápěné ohřívače
vzduchu stejně jako TRF a pro LPG (kapalný ropný plyn).
Regulátory tlaku plynu, uzavírací kohouty TAS (tepelné bezpečnostní ventily) by měly být
poskytovány ostatními výrobci. Průřez přívodu je definován připojovací hodnotou VZT jednotky
a celkovým odporem přívodu stejně jako tlakem plynu. Před prvním uvedením do provozu
musí být přívodní potrubí důkladně vyčištěno a musí být prověřena těsnost ve shodě s
normou.
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Třífázový kombinovaný ovladač dle DIN 3440
Ovladač má 3 funkce:
TR -

Ovladač ventilátoru
zapíná/vypíná ventilátor

TW -

Monitor teploty na hořáku
zapíná/vypíná primární vzduch
hořáku

STB - Bezpečnostní termostat
převezme kontrolní funkci
sledování teploty
Regulátor ventilátoru (TR)
Spínací bod je nastaven pomocí ovládací páky ventilátoru (nastavený bod 45 °C).
Monitor teploty hořáku (TW)
Spínací bod je nastaven pomocí ovládací páky hořáku (nastavený bod 75 °C).
Bezpečnostní termostat (STB)
Spínací bod je nastaven ve shodě s DIN3440. Pojistka proti restartu zabraňuje restartu
hořáku.
Před každým znovuuvedení do provozu musí být prověřeny provozní podmínky VZT jednotky,
aby bylo zabráněno opětovnému překročení teploty nastavené na bezpečnostním termostatu.

Pozor: Bezpečnostní zařízení na VZT jednotce nesmějí být ani přemostěna ani blokována!
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Odvod spalin / Komín
VZT jednotky by měly být obecně připojeny ke komínům.
Každá spalovací komora má svůj vlastní komín.
Stavba komínu by měla být koordinována s příslušnými orgány.
Při konstrukci a stavbě komínu by měly být vzaty v úvahu následující body:
-

příslušné požární předpisy (FeuVo)
příslušné státní stavební předpisy
DIN 18160 část 1, Domácí komíny
DIN 4705 část 1 a 2, Rozměry komínů
DIN 1056, pevné komíny
technická pravidla pro plynové instalace DVGW-TRGI 1986

Rozměry komína musí odpovídat výkonu zařízení.
Účinná výška komína musí být minimálně 4m.
Připojení VZT jednotky musí být vzduchotěsné a zabezpečené proti neúmyslnému uvolnění
(nýty nebo šrouby).
Horizontální výfukový systém by měl být co nejkratší (vzestupný sklon 2% odpovídající 2cm na
1m).
Dvouplášťové nerezové komínové systémy jsou certifikovány Institutem pro civilní inženýrství
dle DIN 18160 část 1.
Nižší komíny z ocelového plechu musí být v schváleny místními úřady.
Instalace a/nebo montáž komínu musí být provedena profesionálně dle platných předpisů.
Uvedení do provozu
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím v kapitole 1 a obecným instrukcím pro
uvedení do provozu v kapitole 6!
Dle DIN 4794 část 5, by měl 1. uvedení do provozu a/nebo instalaci spalovací komory provést
výrobce nebo jiný odborník..
Nainstalovány mohou být pouze olejové nebo plynové hořáky. Hořák musí být nainstalován
přesně dle příslušného technického listu od výrobce. Poté musí být hořák připojen k přívodu
oleje a/nebo plynu. Při připojování by mělo být postupováno přesně dle návodu výrobce
hořáku.
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Namontujte a připojte čidla a termostaty, pokud to neprovedl výrobce.
VZT jednotku kompletně připojte ke zdroji el. energie (věnujte pozornost kapitolám 5.3
(Elektrické připojení) a 8.11 (Elektrické příslušenství).
POZOR:
Přímo vytápěný ohřívač musí být vybaven svým vlastním bezpečnostním vypínačem!
 Nouzové vypnutí topení
Připojení kouřovodu:
Připojení přímo vytápěného ohřívače ke kouřovodu musí odpovídat strukturálním a regulačním
předpisům.
První uvedení do provozu

•
•
•

•
•
•

Profoukněte přívod oleje a/nebo plynu
Zkontrolujte plášť zda nebyl poškozen. Utáhněte případné uvolněné spoje
Prověřte nastavení trojného termostatu:
 Hořák: ca. 75 °C
 Ventilátor: ca. 45 °C
 Poloha čidla je 10cm za spalovací komorou v proudu vzdušniny
Jednoduché termostaty musí být nastaveny na 60°C.
Uveďte ventilátor do provozu (viz. Kap. 8.2.).
Uveďte hořák do provozu. Vezměte v úvahu návod výrobce. Pokud je hořák v provozu,
ventilátor musí vždy běžet. Přívod paliva musí být nastaven tak, aby nebyl překročen
jmenovitý topný výkon přímo vytápěného ohřívače. U plynových hořáků musí být použit
plynoměr. Plamen se nesmí dotýkat stěn spalovací komory.
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Kontroly při prvním uvedení do provozu

1. U trojného termostatu:
- ovládací páčku nastavte na „auto“
- nastavte prostorový termostat na teplotu vyšší než pokojovou
- spusťte hořák
- zahřejte spalovací komoru
- při 40 °C (= hodnota nastavená na ventilátoru) ventilátor musí běžet
- při 70 °C (=hodnota nastavená na hořáku) hořák se musí vypnout. Tento stav je
zapříčiněn skutečností, že bylo proudění vzduchu dočasně přiškrceno
- po poklesu výše zmíněných nastavených teplot se musí hořák restartovat a ventilátor
se opět vypne.
- Opět zahřejeme spalovací komoru tentokrát s vypnutým ventilátorem. Hořák se musí
vypnout při 100°C a kombinovaný automatický ovladač se musí zablokovat. Pokud
se tak nestane,vypněte zařízení nouzovým vypínačem, vyměňte termostat a znovu
prověřte.
2. Jednoduchý termostat (pokud je k dispozici):
- Procedura prozkoušení je shodná s trojným termostatem. V tomto případě 2. stupeň
hořáku musí vypnout při 60°C (hodnota nastavená na hořáku).
3. Teplota v místnosti musí být nastavena na požadovanou hodnotu.
4. Stanovení hodnoty výfukových plynů. Věnujte pozornost DIN 4794 a nejaktuálnější
verzi BimSchV. Veškerá nastavení musí být zapsána a uchována.
Doplňující informace pro první uvedení jednotek s obtokovou klapkou do provozu:
1. Prověřte funkci obtokové klapky – viz kapitola 8.1 „Žaluziové klapky a manžety“
2. Zkontrolujte dveřní/potrubní čidla:
- Nastavte senzor na minimální hodnotu (simulace velké okamžité hodnoty). Obtoková
klapka se musí otevřít a klapka hořáku se musí zavřít
- Nastavte senzor na maximální hodnotu (simulace malé hodnoty). Obtoková klapka
se musí uzavřít a klapka hořáku se musí otevřít.
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Obsluha
Ovládání ohřívačů je plně automatizovaný proces, který zajišťuje hlavní ovladač VZT jednotky.
Ovladač musí být naprogramován tak, aby se nejdříve rozběhl ventilátor a poté přímo
vytápěný ohřívač.
Jednotka musí být vypnuta pouze vypínačem. Při manuálním odpojení by měla být dodržena
doba doběhu cca. 5min.
Během provozu by mělo být prováděno sledování ohřívače pomocí vizuálních kontrol
požárního a bezpečnostního vybavení.

Při dopojení STB (bezpečnostní termostat) by měla být jednotka mimo provoz dlouhou dobu,
aby bylo zaručeno její důkladné ochlazení. Před manuálním odjištěním STB by měla být
jednotka prověřena zda nedošlo k chybám či defektům. Při opakovaném zapnutí STB je nutná
důkladná kontrola jednotky a měl by o ni být technickým personálem pořízen záznam.
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Údržba a čištění
Kryt ve kterém je přímo vytápěný ohřívač uložen, vyžaduje údržbu ve shodě s kapitolou 7.3.
Veškeré obtokové klapky by měly být udržovány ve shodě s kapitolou 8.1.
Údržba

pravidelně
*)

Spalovací komora
Odmontujte hořák, prověřte znečištění a poškození
spalovací komory za pomoci silného zdroje světla.
V případě poškození by měl být ihned informován
výrobce. Spalovací komora nesmí být uvedena do
provozu bez patřičných oprav.
Nejprve vyčistěte výtlačnou stranu topného povrchu a poté
spalovací komoru.
Topný povrch na straně výtlaku
Demontujte revizní kryt spalovací komory. Vyjměte a
zkontrolujte instalované trubky. Hodně zkorodované
trubky vyměňte za nové.
Vyčistěte veškeré trubky topného povrchu na straně
výtlaku pomocí vhodného drátěného kartáče
Hořák
Po odpojení musí být provedena údržba a čištění hořáku
spalovací komory ve shodě s pokyny výrobce.
Prověřte spaliny ve shodě s BimSchV
Veškeré práce a naměřené hodnoty musí být
dokumentovány.

dle
hygienická
potřeby kontrola

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

*) Intervaly údržby:
• provoz 8-12 hodin denně:
 alespoň 1x ročně
• provoz 12-18 hodin denně:
 alespoň 2x ročně
• nepřetržitý provoz:
 alespoň 3x ročně
Voda a použité čistící prostředky by měly mít neutrální pH (hodnota 6-8).
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8.14 Zvláštní návod k použití jeřábu pro ventilátory
Obecné informace a předpisy
Nebezpečí!
Všem osobám
je zakázáno
být pod zavěšenými břemeny!
Před uvedením do provozu jeřábu je nutné zkontrolovat všechny šrouby kolejnice, zda jsou
pevně utaženy.
Poz. A Držák na strop
Poz. B Zarážka
Poz. C Jištění kolejnice
Poz. D Zarážka
A
B
C
D
Pokud pojezdová kolejnice během provozu vibruje a tím způsobuje větší hlučnost, je možné
dodatečně zajistit každou objímku šroubem M10.
Upevnění, zarážky ani konstrukce nesmějí být upraveny.
Zařízení může být obsluhováno pouze kvalifikovaným a proškoleným personálem.
Nesmí být překročena max. přípustná nosnost.
Mohou být použity pouze nepoškozené a schválené vázací prostředky viz.:
Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES,
EN 1492-1,EN 1942-2, BetrSichV, DGUV
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Obsluha
Boční šrouby poz.C uvolněte a kolejnici vytáhněte ze vzduchotechnické jednotky až na doraz.
Pak musí být tyto pojistné šrouby znovu utaženy.
Nikdy netřeste s připojenou zátěží! Je zakázáno trhání a šikmé tahání břemene.
Je zakázán transport osob.
Břemena spouštějte pomalu.

Je zakázáno zdržovat se v pracovním prostoru pojezdové kolejnice, hrozí riziko rozmačkání!
Správné příslušenství pro zdvíhání je uvedeno v UVV BGR500, kde je také popsáno správné
upevnění nákladu.
Po použití jeřábu může být odstraněn vozík jeřábu. Nejprve je třeba demontovat koncový
doraz (poz.D) a odstranit pojistný šroub (poz.C) na straně u dvířek. Po odstranění vozíku vše
zase namontovat.
Důvod:
Prevence hluku v důsledku
uvolněného vozíku během provozu
vzduchotechnické jednotky.
(vibrace)

Po použití jeřábu je třeba opět dotáhnout pojistné šrouby (poz.C).
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Údržba a čištění
Kolejnice, válečky a upevnění by měly být pravidelně čištěny, aby nedošlo ke korozi a
poškození funkčnosti jeřábu.
Válečky a čep musí být hladké bez nečistot, aby se lehce pohybovaly, je povolené promazání
olejem.
Maximální povolené zatížení
Maximální povolené zatížení je uvedeno na jeřábu nebo na pojízdné kolejnici.

System
Nr. 500
Nr. 600
Nr. 700

d
mm
65
80
90

h
mm
60
75
110

b
mm
18
22
25

s
mm
3,6
4,5
6,5

Max. zatížení
175 kg
350 kg
500 kg

Zatížení v tabulce odpovídají standardnímu provedení. Vyšší zatížení jsou možné pouze po
konzultaci s technickým oddělením.
Vyšší zatížení musí být schváleno pro konkrétní zakázku!
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9

Pokyny pro vzduchotechnické jednotky ve venkovním provedení

Jednotku sestavte dle instrukcí v kapitole 5 „Všeobecné pokyny k instalaci“. Dodatečně je
třeba provést některé motážní práce, aby byla zajištěna ochrana proti vodě u jednotek
umístěných ve venkovním prostředí, např. na plochých střechách.
VZT jednotky nemohou plnit ochrannou funkci střechy!
9.1

Pokyny pro přepravu jednotlivých komor

Svařované základové rámy umožňují pro dopravu použití svařovaného podstavného rámu o
čtverhranném průřezu (100x60mm). Základové rámy jsou opatřeny otvory (Ø 50mm) pro
protažení pevných trubek o kruhovém průřezu. Prosím věnujte pozornost kapitole 4, která se
rovněž zabývá dopravou.
9.2

Pokyny pro instalaci jednotlivých komor

Jednotlivé moduly VZT jednotky musí být vyskládány na instalační plochu, zarovnány a
spojeny ve shodě s popisem v kapitole 5 . V závislosti na stavu dodávky je třeba provést
následující práce:
VZT jednotka může být dodána s kovovým základovým rámem, který je buď přiložen k
dodávce nebo byl dodán předem
V tomto případě jsou jednotlivé moduly vyskládány, zarovnány a spojeny na předem
smontovaném základovém rámu. Poté je jednotka přišroubována k základovému rámu.

Samořezný šroub

Spojení základového rámu s modulem jednotky

BA100 AA 06/18/A/1

Překlad původní dokumentace

Strana 94

Návod k obsluze a údržbě

Jednotka dodána včetně podstavného rámu v rozloženém stavu
Následující obrázek popisuje montáž jednotlivých částí základového rámu při pohledu shora:

Pro spojení dvou sousedících modulů použijte dva kompletně složené základové rámy jak
ukazuje následující obrázek:

Spojovací
úhelník

Půdorys

čelní pohled

Postranní spojení dvou základových rámů pomocí spojovací desky (pohled z boku):

2 základové rámy
umístěné za sebou
(vyznačeny přerušovanou
čarou)

Spojovací deska
(vyznačena plnou čarou)
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9.3

Utěsnění komor umístěných nad sebou

U vzduchotechnických jednotek ve venkovním provedení, které jsou umístěny nad sebou nebo
vedle sebe, je nutné mezi jednotlivé moduly vložit těsnění, aby se mezi moduly nedostala
voda.
Těsnění 5x20mm se lepí na spodní modul tak, aby pokrylo obvod horního modulu. Těsnění se
lepí na vnější hrany modulů.
Moduly, které jsou v provedení vedle sebe se utěsní analogickým způsobem, těsnění se lepí
na vnější okraje rámů modulu.

Pokud je jeden modul kratší, musí být těsnění pod celým obvodem menšího modulu.

Spojení modulů je pomocí obdélníkových plechů 80x60mm, viz kapitola 5.2.
Všechny otvory, kterými by mohla mezi moduly proniknout voda, musí být utěsněny.
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9.4

Montáž stříšky

9.4.1 Standardní stříška
Nejprve odstraňte jeřábová oka, která mohou být stále po přepravě namontována a uzavřete
otvory po nich.
Následně připevněte EPDM pásku (20x20mm nebo 20x30mm) ve středu jednotky v jejím
podélném směru (viz pozice 1 na obrázku níže). Páska při montáži stříšky způsobí mírné
zakřivení od středu směrem k okrajům stříšky.
Potom musí být jednotlivé části stříšky zarovnány na jednotce a přišroubovány těsnícími
šrouby přímo na jednotlivé moduly (viz pozice 2). Nakonec přiložte k sobě styčné plochy
jednotlivých částí stříšky a z horní strany a na koncích je přelepíte butylovou páskou s
hliníkovou povrchovou úpravou. Na ní pak nasaďte nerezovou pásku, kterou upevněte pomocí
nýtů nebo šroubů (viz pozice 3).

Dachmontage Ansicht von Stirnseite

Pozice šroubů pro přišroubování střechy na zařízení.
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3 Nerezová páska
(přišroubována nebo přinýtována cca. 30-50mm od okrajů, nýty 4x12)

Butylovoá páska s hliníkovou povrchovou úpravou
Vyvýšené okraje
střešních prvků, které
mají být přelepeny
hliníkovou butylovou
páskou a pokryté páskou
z nerez oceli, která je
upevněna pomocí šroubů
nebo nýtů

Spoje jsou utěsněny ze spodu butylovou páskou s hliníkovou povrchovou úpravou.
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9.4.2 Stříška na svislé vývody u vzduchotechnických jednotek
Jednotlivé části střechy je třeba sestavit a utěsnit butylovou páskou s hliníkovou povrchovou
úpravou.
Vyvýšené okraje střešních prvků, které mají být přilepeny hliníkovou butylovou páskou a páskem z nerez oceli,
která je upevněna pomocí šroubů nebo nýtů!
(viz standardní stříška)

Butylová páska s hliníkovou povrchovou úpravou
Utěsnění butylovou páskou a páskem z nerezové oceli
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9.4.3 Trapézová stříška
Upozornění:
Pro každou trapézovou střechu jsou dodány pokyny výrobce samostatně. V nich je
znázorněno provedení stříšky.
Trapézová stříška je zvláštní typ protidešťové stříšky. Pro montáž jsou potřebné následující
části. Jsou možné odchylky v jednotlivých částech, viz přiložený manuál:
- Trapézový plech, horní spojovník, spodní spojovník
- Úhelník pro instalaci s nastavitelnou výškou
- Materiál pro vyplnění prolisů, bloco páska 0,2 x 15 mm, bílé butylové těsnění
- Přesné šrouby 4,8 x 20 S14 RAL 7035, samořezné šrouby 5,5 x 22 mm
Při montáži musí být následující kroky provedeny v tomto pořadí:
1. Vložte bloco pásku mezi spodní spojovník a horní panel modulu jednotky (detail A)
2. Připevněte spodní spojovník pomocí samořezných šroubů a zachovejte přesah X
(viz tabulka v bodu 3)
3. Na spodní spojovník položte trapézový plech (zarovnejte na šíři sekce VZT jednotky
– boční přesah 100mm). Zároveň mezi trapézový plech a plášť jednotky vložte
materiál pro vyplnění prolisů.
Z obslužné i zadní strany musí být deska kratší než přesah přes střechu protože
jinak bude docházet k akumulaci dešťové vody.
Tabulka přesahů X horního spojovníku.
Poslední 2 místa celkové délky komory Lg [mm] označují přesah X.
Poslední 2 místa

X

Poslední 2 místa

X

Poslední 2 místa

X

Poslední 2 místa

X

00-09mm

145mm

30-39mm

130mm

60-69mm

115mm

90-99mm

100mm

10-19mm

140mm

40-49mm

125mm

70-79mm

110mm

20-29mm

135mm

50-59mm

120mm

80-89mm

105mm

4. Mezi překrývající se trapézové plechy (100mm) vložte 2 těsnící pásky
Přesné šrouby

Těsnění

5. Sešroubujte trapézové plechy přesnými šrouby (detail B)
6. Přišroubujte trapézové plechy samořeznými šrouby k rámu pláště jednotky (plechy
přišroubujte v nejnižší úrovni prolisů trap. plechu)
7. Přišroubujte horní spojovník pomocí přesných šroubů k trapézovému plechu (detail
C) a nakonec snýtujte se spodním spojovníkem.
Trapézová
střecha

Materiál pro výplň
prolisů

BA100 AA 06/18/A/1

Detail C

Detail A

Překlad původní dokumentace

Strana 100

Návod k obsluze a údržbě

Zařízení s různou výškou
Směr montáže

50
100
Y

Překrývající se
trapézový plech

Detail Y

9.5

Silikonraupe
Silikonový tmel
Silicone sprocket

Montáž okapnice

Okapnička musí být namontována dle obrázku níže na horní hranu základového rámu VZT
jednotky. Poté je spoj utěsněn.

Pružné těsnění
Samořezné šrouby
6,3x19, se šestihrannou hlavou
Samořezné šrouby
4,8x19, Torx
rovnoměrně rozložené,
vzdálenost cca. 300-500 mm od sebe
Okapnice
Základový rám

Montážní skica okapnice
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10

Zvláštní opatření pro hygienické provedení

10.1 Výrobní řada S40

1. Před sestavením modulů nalepte vždy na jednu stranu
spoje mezi moduly těsnění (40x5mm).
PE-těsnění, zarovnejte s vnitřním okrajem
(těsnění je jednostranně samolepící)
2. Moduly musí být srovnány do jedné roviny
Spojení nevyrovnaných modulů není dovoleno. Pokud je to nutné, využijte pro
vyrovnání distanční destičky.
3. Zařízení řady S40 jsou vybaveny pro provedení podle DIN 1946 (část 4) otvory ve
svislých profilech. S pomocí těchto otvorů mají být moduly spojeny dohromady.

Spojovací šroub M8x110 +
plastová podložka

Spojka modulů
Smontováno samořeznými šrouby 4,8x19mm, Torx;
Spojka se šroubem M6x25 s vroubkovanou podložkou nebo
vroubkovaným šroubem a pojistnou maticí

4. U větších velikostí modulů se používají rohové spojky na dně komory a na stropě
komory. To zajistí dostatečný tlak na těsnění po celé délce spojovací hrany modulů.
Rohové spojky jsou rovnoměrně rozloženy po celé délce spoje a jejich počty pro
jednotlivé velikosti jsou uvedeny v tabulce.
Velikost
Počet

07Q,08Q,
10R, 10Q
0

13R, 13Q,
16R, 16Q
1

20R, 20Q,
22R, 22Q
2

25R, 25Q,
28R
3

Tabulka pro S40: rohové spojky mezi rohovými profily
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5. Nakonec je namontován kryt spoje, tento kryt tvoří U profil. Nejprve se vloží kryt na
spoje na dně a na stropě a následně na boky spojených modulů.
Boční kryty se připevní pomocí samořezných šroubů se šestihrannou hlavou
4,8x38mm.
Rozdíly krycích profilů:
Dno a strop:
- Drážky pro modulové spojky
Boční plechy:
- Prolis pro spojovací šrouby
- Otvory pro šrouby 4,8x38mm

Boční krycí plech, šrouby se
šestihrannou hlavou
4,8x38mm,

Utěsněno na všech
hranách krycího profilu

6. V posledním kroku musí být všechny spáry mezi krycími profily a rohovými profily
modulů vytmeleny vhodným tmelem např. M350.
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7.2

Výrobní řada S60
1. Před sestavením modulů nalepte vždy na jednu stranu
spoje mezi moduly těsnění (40x5mm).
PE-těsnění, zarovnejte s vnitřním okrajem
(těsnění je jednostranně samolepící)

2. Moduly musí být srovnány do jedné roviny
Spojení nevyrovnaných modulů není dovoleno. Pokud je to nutné, využijte pro
vyrovnání distanční destičky.
Zařízení výrobní řady S60 jsou z výroby standardně vybaveny rohovýmy úhelníky.
V závislosti na velikosti modulů jsou možné dva typy rohových úhelníků:
- Délka ramene cca. 80x80 mm (Typ 1)
- Délka ramene cca. 150x150 mm (Typ 2)
Ty se používají pro zajištění stability modulů během přepravy a instalace. Před smontováním
musí být moduly pevně natěsnány k sobě tak, aby byla stlačena těsnící páska. S pomocí
rohových úhelníků mohou být moduly pevně přimontovány.
3. Spojky modulů jsou umístěny ve vzdálenosti 125mm (úhelníky typu 1) nebo 175mm
(úhelníky typu 2) od rohů na výšku i na hloubku. Všechny další spojky jsou rovnoměrně
rozloženy (viz. Tabulka).
Spojka modulů
Smontováno samořeznými šrouby 4,8x19mm,
Torx;
Spojka se šroubem M6x25 s vroubkovanou
podložkou nebo vroubkovaným šroubem a
pojistnou maticí

Namontovaný rohový
úhelník pro stabilizaci
modulů
(Musí být později
odstraněn)

Tabulka S60: Spojka modulů mezi rohy

4. Po montáži všech spojek modulů musí být rohové úhelníky odstraněny, aby mohly být
nasazeny krytky spojů.
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5. V posledním kroku se nainstalují kryty spojů a přišroubují se šrouby se šestihrannou
hlavou 4,8x38mm. Kryty jsou opatřeny z výroby na vnitřní straně izolací.
Rozdíly krytů spojů:
- Krycí plechy pro dno a strop jednotky jsou o 45mm delší než kryty určené
na boky.
- Šířka krytu u obslužné strany je 100 mm
- Šířka krytu na zadní stěně, na dně a na víku je 130 mm

Znázornění montáže krycího plechu u obslužné strany.

Všechny spáry mezi krycími plechy a mezi
krycími plechy a vnitřním pláštěm modulů jsou
vytmeleny!

Znázornění montáže krycího plechu na zadní stěně modulu.

Při namontovaných lištách má VZT jednotka prostup tepla T2 (M), faktor tepelných
mostů TB3 (M), bez krycích lišt je to T3 / TB4.
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10.3 Výrobní řada T60
1. Před sestavením modulů nalepte vždy na jednu stranu
spoje mezi moduly těsnění (60x3mm).
PE-těsnění, zarovnejte s vnitřním okrajem
(těsnění je jednostranně samolepící)

2. Moduly musí být srovnány do jedné roviny
Spojení nevyrovnaných modulů není dovoleno. Pokud je to nutné, využijte pro
vyrovnání distanční destičky.
3. Zařízení výrobní řady T60/C60 jsou z výroby standardně vybaveny rohovýmy úhelníky.
Moduly jsou sešroubované prostřednictvím otvorů v rohových úhelnících.
(Spojka se šroubem M8x60 s vroubkovanou podložkou nebo vroubkovaným šroubem a pojistnou maticí)

Spojka modulů
Smontováno samořeznými šrouby se
šestihrannou hlavou 4,8x38mm;
Spojka se šroubem M6x25 s
vroubkovanou podložkou nebo
vroubkovaným šroubem a pojistnou
maticí

4. U větších velikostí modulů se používají dodatečné rohové spojky. To zajistí dostatečný
tlak na těsnění po celé délce spojovací hrany modulů. Rohové spojky jsou rovnoměrně
rozloženy po celé délce spoje a jejich počty pro jednotlivé velikosti jsou uvedeny v
tabulce.
Velikost
13R, 1307, 1610
13Q - 16Q
2010
2013, 2213, 2216
20R

Počet na
výšku
0
1
0
1
1

Počet na
hloubku
1
1
2
2
2

Velikost
20Q – 25Q
28R
28Q
32R, 35R

Počet na
výšku
2
2
3
3

Počet na
hloubku
2
3
3
4

Tabelle T60 (C60): přídavné spojky modulů mezi rohy
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5. Nakonec jsou namontovány kryty rohů a spojek.
- Kryt přes rohové úhelníky (a)
- Dlouhé profily mezi rohovými úhelníky se zakrytují po obvodu (b)
- Krycí plechy se připevní skrz otvory (c) s chlopněmi (d) na rámový profil
pomocí samořezných šroubů 4,8x19mm,
Torx
- Otvory se následně utěsní krytkami (e)
b

c

a
d

b
e

6. Všechny spáry mezi krycími plechy a mezi krycími plechy a vnitřním pláštěm modulů
jsou vytmeleny schváleným tmelem pro hygienické použití např. M350!
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10.4 Pokyny k čištění

Čištění klimatizačních zařízení v hygienickém provedení dle DIN 1946 T.4 musí být provedeno
se zvláštní péčí. Doporučené čistící prostředky viz kap. 7.2. To zahrnuje mimo jiné otírání
všech lyžin chladičů, ohřívačů, odlučovačů kapek, rámů protimrazové ochrany, filtrů apod. V
případě, že je nepřístupný prostor za difuzorem, je třeba ho pro čištění demontovat.
Utěsnění zařízení je z výroby standardně tmelem OTTOSEAL M350 firmy Hermann Otto
GmbH.
Poznámky k čištění funkčních částí lze nalézt v kapitole 8 „Poznámky k jednotlivým
komponentům“.
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11

Poznámky k zařízením určeným pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Platí pokyny v kapitole 5 „Všeobecné pokyny k instalaci“. Kromě toho jsou u
vzduchotechnických jednotek instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu nutné některé
další montážní práce.
Celou klasifikaci ATEX podle směrnice ATEX94/9/ES naleznete v technickém listu zařízení.
Instalace a uvedení do provozu
Dodržujte bezpečnostní pokyny v kapitole 1, provozní podmínky v kapitole 3 a obecné
informace o uvedení do provozu kapitola 6!
Jednotlivé moduly zařízení musí být vodivě propojeny (vyrovnání potenciálů). Každý modul
musí být také, kvůli vyrovnání potenciálů, vodivě propojen se základním rámem.
U venkovního provedení zařízení pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu musí být na
zařízení instalována ochrana proti bleskům. Všechny kovové části musí být uzemněny. Aby se
zabránilo oblouku mezi kovovými částmi zařízení a systémem ochrany před bleskem, je
zařízení vodivě propojeno dle DIN VDE 0815, část 1 nebo VDE 0185 část 100.
U nevýbušných zařízení pro vnitřní instalaci je třeba chránit všechny elektricky vodivé části
profesionálním uzemnění (vyrovnání potenciálů), takže bleskové proudy jsou odvedeny a
nemohou vést ke vznícení.
Všechna stávající vedení pro vyrovnání potenciálů je třeba zkontrolovat před uvedením do
provozu. Musí být provedeno měření odporu pro kontrolu vodivosti.
Zajistěte vhodnými prostředky (např. použitím předfiltru), aby se zabránilo pronikání nebo
výskytu rzi do vnitřního prostoru jednotky.
Doporučuje se monitoring chodu, případně sledování chvění ventilátorů.
Zařízení musí splňovat všechny místní předpisy a nařízení, která se vztahují k provozu v
prostředí s nebezpečím výbuchu.
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Všechna použitá čidla a ovládací členy, které budou použity, musí mít odpovídající klasifikaci
jako vzduchotechnické zařízení.
Frekvenční měniče není možné použít v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou –li frekvenční
měniče použity pro regulaci pohonů , musí být použity zakapslované motory (Ex d; Ex de).
Obsluha
Před uvedením do provozu je nutné zkontrolovat správnou instalaci zařízení. Všechny
obslužné dveře a revizní otvory musí být uzavřeny.
Je důležité aby klasifikace ATEX u vzduchotechnické jednotky odpovídala prostředí, ve kterém
je jednotka provozována. Jiné provozní podmínky musí být konzultovány s výrobcem.
Více informací o činnosti jednotlivých komponent lze nalézt v příslušných kapitolách této
příručky.
Údržba a čištění
Před započetím údržby musí být zařízení správně vypnuto a odpojeno od elektrické sítě.
Je třeba dávat pozor, aby v zařízení při údržbě nebylo výbušné prostředí.
Během údržby dbejte na to, aby se neobjevily žádné zdroje vznícení. Je třeba zajistit, aby byly
všechny práce na zařízení schváleny pro odpovídající zónu (viz EN 1127 část 1 příloha A a
BGR 104). V opačném případě se ujistěte, že pracovní oblast je dostatečně netečná.
Vestavěné části a komponenty mohou být nainstalovány pouze po schválení firmou
Rosenberg.
Nezbytná bezpečnost, údržba a čistící práce na jednotlivých komponentech klimatizační
jednotky lze nalézt v příslušných kapitolách této příručky.
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Kompaktní zařízení

Na rozdíl od sestavných vzduchotechnických jednotek mají kompaktní VZT jednotky
integrované ovládání včetně kompletního propojení. To zjednodušuje instalaci a montáž.
Některé kompaktní vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny speciálními funkceni, které jsou
popsány v následujících odstavcích.
Montáž a uvedení do provozu
Pozor, musí být dodrženy bezpečnostní pokyny v kapitole 1 a obecné pokyny k uvedení do
provozu v kapitole 6.
Kompaktní klimatizační jednotky jsou zapojeny a zkontrolovány ve výrobě a zcela připraveny
k připojení. Obvykle mají integrovanou regulaci.
Na místě instalace je nutno připojit pouze vzduchotechnické potrubí a vodní přípojky. Kromě
toho musí být připojeno elektrické napájení a externí čidla.
Vzhledem k tomu, že regulace je integrována do zařízení, nemohou tam být připojeny žádné
další elektrické komponenty. Stávající svorkovnice je zapojena ve výrobním závodě a neměla
by se měnit. Pro externí připojení napájecího zdroje a snímačů je na vnějším plášti kompaktní
vzduchotechnické jednotky umístěna integrovaná svorkovnice. Svorkovnice na plášti má
externí výstupy podle schématu zapojení. Připojovací kabely musí být připojeny podle
schématu zapojení a označení svorek.
Schéma konstrukce kompaktní vzduchotechnické jednotky

Rozšiřitelná
gfgd
regulace

Integrovaná
svorkovnice
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Svorka obsahuje také servisní vypínač a případně požadovaný vypínač osvětlení. Tyto
vypínače jsou již z výroby připojeny a integrovány do systému kabeláže. Na tom již nelze nic
měnit.
Dálkový ovladač je připojen k ovládání pomocí dodaného kabelu a je instalován kdekoli na
vzduchotechnické jednotce nebo v její blízkosti. Připojovací kabel musí být veden mimo
vzduchotechnickou jednotku musí být vhodně přišroubován a nebo připojen přes svorkovnici.
Pokud se kompaktní vzduchotechnická jednotka sestává z několika částí z důvodů transportu,
musí být příslušné konektory neoddělitelně připojeny před sestavením modulu.
Podle komponentů instalovaných v kompaktní vzduchotechnické jednotce je třeba dodržovat
pokyny pro uvedení do provozu v odpovídajících kapitolách. Musíte dodržovat pokyny v
kapitole 5.3 "Elektrická instalace" za předpokladu, že prohlášení uvedená v tomto textu nejsou
navzájem v rozporu. Provozní manuál ovládacího prvku je nutné bezpodmínečně dodržet!
Obsluha
Provoz kompaktní vzduchotechnické jednotky je plně automatický prostřednictvím
dodávaného dálkového ovládání regulátoru. Použití tohoto panelu je popsáno v návodu k
obsluze regulátoru.
Další informace o provozu jednotlivých komponent naleznete v odpovídajících kapitolách
tohoto návodu k obsluze.
Údržba a čištění
Před veškerými údržbářskými pracemi musí být vzduchotechnická jednotka řádně vypnuta a
odpojena od všech sítí. Pro kompaktní vzduchotechnické jednotky je třeba dodržovat zvláštní
postup.
Vypnutí kompaktní vzduchotechnické jednotky:
1. Vypněte systém pomocí dálkového ovládání. Za tímto účelem je třeba nejprve
deaktivovat aktivované plně automatické programy.
2. Počkejte 2 minuty, dokud se nezavřou žaluziové klapky a ventilátory se zastaví.
3. Potom vypněte zařízení servisním vypínačem do polohy 0 (vypnuto) a zajistěte proti
neúmyslnému zapnutí. To znamená, že vzduchotechnické zařízení má všechny póly
odpojeny od sítě. Síťové napětí je však stále ve svorkovnici. Při údržbě musí být
přerušeno i napájecí napětí na svorkovnici.
4. Pokud se ve vzduchotechnickém zařízení používají EC regulátory nebo frekvenční
měniče, musí se zachovat zbývající napětí podle pokynů pro tyto komponenty.
5. Poté je možné otevřít obslužné dveře.
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Údržba regulace a svorkovnice
(provádí kvalifikovaný elektrikář)
Zkontrolujte elektrická zařízení, kabely a přípojky, zda v
nich nejsou nečistoty nebo zjevné poškození, v případě
potřeby je vyměňte.
Vyčistěte vyjímatelnou řídící jednotku suchou cestou,
nepoužívejte vodu.

pravidelně
*)

dle
hygienická
potřeby kontrola

X
X

Požadované údržbové a čistící práce na jednotlivých komponentech vzduchotechnické
jednotky naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu k obsluze a údržbě.
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