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Légkezelõ berendezések
Használat, üzemi feltételek, szerkezet
Gyártói információ

Az AeroMaster FP légkezelõ berendezés az érvényben
lévõ európai szabványoknak megfelelõen készült.
A berendezés kizárólag ezen dokumentációnak
megfelelõen üzemeltethetõ.
A kezelési karbantartási útmutatónak a szervizkönyvvel
együtt a szerviz számára mindig elérhetõnek kell lennie,
ezért szerencsés a gép környezetében elhelyezni.

A teljes AeroMaster FP légkezelõ berendezés
strukturális szempontból szekciókból vagy csoportos
szekciókból áll. A szekciók mechanikailag teljesen
egyedülállóak, mindemellett a szekciócsoportok oldalsó
panelje kompakt (monoblokk). A szekció funkcionális
szempontból a belsõ felépítés szerint van meghatározva.
Egy szekciócsoport mindig több funkcionális szekciót
foglal magába.

Használat és üzemi feltételek

Berendezések jelölése

Az AeroMaster FP légkezelõ berendezés komfort
légkezelésre, valamint kisebb terek szellõztetésére
alkalmas. Két méretben készül: FP 2.7 és FP 4.0, 500tól 4000 m3/h légszállítási tartományban 900 Pa külsõ
nyomásveszteségig használható.
AeroMaster FP légkezelõ berendezés hasonló
szerkezeti kialakítással készül kültéri ill. beltéri
használatra. Szilárd, szálas, tapadó, agresszív, valamint
robbanásveszélyes anyagoktól mentes légtömeg
szállítására alkalmas. A szállított levegõ nem
tartalmazhat olyan anyagokat, melyek korróziós és
bomlasztó hatással vannak az ónra, horganyzott acélra
ill. alumíniumra. Az alapkivitelû légkezelõ -30°C-tól
+40°C-ig üzemi hõmérsékleti tartományban
alkalmazható. Ettõl eltérõ környezetben való
felhasználás elõtt a gyártó jóváhagyása szükséges.

Valamennyi szekció (a keret kivételével) gyártási
számmal van ellátva, melyeken a következõ adatok
vannak feltûntetve:
n gyártó megnevezése
n típus, méret és a szekció kódolt jelölése
n megrendelés száma és gyártási év
n tömeg
n csatlakozás (elektromos rendszer)
n elektromos érintésvédelem
A gyártási címke továbbá tartalmazza az adott szekció
mûszaki paramétereit.
Biztonság érdekében a gyártási címkének a berendezés
egész élettartamán át mindvégig olvashatónak kell
maradnia. Károsodás esetén, amely a berendezés
üzemeltetési biztonságát kockáztatja, a kivitelezõ cég
ill. az üzemeltetõ kötelessége a címke cseréje,
helyreállítása.

Légkezelõ berendezés szerkezete
A légkezelõ berendezés szerkezeti kialakítása panelos,
moduláris. A palástot panelek és rögzítõk alkotják. A
panelok csavarkötéssel vannak a rögzítõkhöz erõsítve.
Gyakori karbantartás esetére (pl. szûrõcsere) az egyes
szekciók kezelési ajtókkal vannak kialakítva, hasonlóan
a fix panelekhez, viszont fogantyúkkal és elfordítható
rögzítõfülekkel.
A panelok szendvicsszerkezetûek. A felsõ és oldalsó
panelek 40 mm, az alsó panel 25 mm vastagságú
minõségi korróziómentes bevonattal ellátott kivitelben
készülnek. A panelok az illeszkedési felületeken PE
öntapadós szigeteléssel vannak ellátva.

Tájékoztató és biztonsági címkék
Az AreoMaster FP légkezelõ berendezések, ill. a szekciók tájékoztató címkékkel vannak ellátva, amelyek a
berendezés funkcióját, kapcsolási sémát, a be- ill.
kimeneti csatlakozásokat jelölik.
Mechanikus (forgó) alkatrészek által okozható sérülések
elkerülésének érdekében a gép belsejében Egyéb
veszély jelölés figyelmeztet.
Az elektromos szekció szervizpaneljei, az egyes el.
elosztó dobozok és azon szervizpanelek, melyek el.
berendezéseket takarnak „Elektromos veszély” jelöléssel
vannak ellátva.

Oldal szerinti kialakítás
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1. kép  oldal szerinti kialakítás
szervízoldal
csatlakozás

fûtõ
fûtõ

cseppleválasztó
ventilátor

ventilátor

A készülékház szerkezete
lehetõvé teszi a csatlakozási
és szervizoldalak kombinációját. A csatlakozási oldalt
minden esetben az áramlás
iránya határozza meg.
(1. kép).

Szimbólumok jelentése
vitorlavászon
zsalu

JOBB

szûrõ

csatlak. zsalu
szervízoldal szûrõ

hûtõ
hûtõ

fûtõ
hûtõ
cseppleválasztó
ventilátor
3

Légkezelõ berendezések
Átvétel
Feladatok átvételkor
Valamenyi AeroMaster FP légkezelp berendezés tartalmaz:
n mûszaki dokumentáció
n mûszaki dokumentáció a berendezés rajzával
n szervizkönyv
n csatlakozási készlet
n összeszerelõ készlet
n egyes automatika elemek, valamint további elemek a
szállítólevél szerint.

Anyagmozgatás
Az AeroMaster FP légkezelõ berendezések különálló
szekciók formájában kerülnek leszállításra. A szekciók
megfelelõ méretû raklapokon helyezkednek el, az elmozdulás ellen szalagkötéssel rögzítve.
A be- ill. kirakodás villás targonca ill. raklapemelõ segítségével ajánlott.
A targonca villáinak olyan hosszúságúnak kell lennie,
hogy átérjen a raklap teljes szélességében, és a raklap
teles szélességében érintkezzen a targonca villájával.
Az anyagmozgatáskor különös figyelemmel kell lenni a
szekciókból/blokkokból kiálló részekre (kalorifer csatlakozások, stb.).

3. kép  gépalapra helyezve

Függõlegesen a falon nem elhelyezhetõ a keresztáramú
hõvisszanyerõs gép, vagy hûtõvel gyárott gépek.
Függõleges gépelhelyezés speciális tartószerkezet kialakítását igényli (a szállítás nem tartalmazza). A tartószerkezetre lehet felerõsíteni az egyes szekciókat ill. a
szekciócsoportokat.
A berendezés helyének meghatározásakor fontos a
következõk figyelembe vétele:
n elegendõ hely a szükséges szerelési munkálatok elvégzéséhez
n elegendõ hely a karbantartáshoz
n szervizterület méretét a belsõ elemek méreti és a
csatlakozó szerelvények határozzák meg. Ajánlatos a
szervizterület meghatározásakor az AeroCAD kiválasztóprogramra hagyatkozni. Az oldalsó terület ajánlott mérete nem lehet kisebb 400 mm-nél.

Raktározás
Raktározás alatt a becsomagolt termék 30 napon túl történõ tárolását értjük. A berendezések PE fóliával becsomagolt, polisztirol ékekkel kitámasztott raklapokon helyezkednek el. A berendezések tárolása kizárólag olyan
helységben ajánlott, melyben:
n a maximális relatív nedvességtartalom nem haladja
meg a 85%-ot
n a környezeti hõmérséklet -20 °C és +40 °C közötti
tartományban
n a berendezésbe nem szivároghat por, veszélyes gázok, gõzök, melyek a konstrukciós anyagok korrózióját
okozhatják.

Elhelyezés
Az AeroMaster FP berendezések alapkivitelben vízszintes helyzetben a mennyezetre függesztve ill. padlón
elhelyezve használhatók.
A berendezések - némely összeállítás esetén - talajra
ill. gépalapra helyezhetõ vízszintes kivitelben is elhelyezhetõk. Némely elrendezés esetében
függõleges elhelyezés is alkalmazható.

2. kép  mennyezetre függesztve
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4. kép  függõleges szerelés

Légkezelõ berendezések
Szerelés
Elõzetes ellenõrzés
Az összeszerelés elõtt mindig a mûszaki leírás szerint
járunk el (kilépõ adatok az AC szerint), a táblázat leírása alapján, vagy a gyártási címke alapján és a gép mûszaki dokumentációját ellenõrizve:
n szállítás teljessége
n szállítás sérülésmentessége
n forgó részek mozgathatósága (ventilátor, zsalu, )
n a közeg hõmérsékletének és nyomásának ellenõrzése a gép paramétereinek megfelelõen
Bármilyen eltérés esetén szükséges a kapcsolatfelvétel
a gyártó szerviz-technikusával: hot.line@remak.cz.

6. kép  szekciók összekapcsolása
1

M8 csavaranya
(ÈSN EN ISO 4032)

2

8,2 rugósalátét
(ÈSN 021740.05)

3

8,4 lap alátét
(ÈSN EN ISO 7092)

4

M8x35 csavar
(ÈSN EN 24018)

5

öntapadó szigetelés

5

3
4

Berendezés azonosító részei
Valamennyi szekció gyártási címkéjén fel van tûntetve,
hogy melyik megrendeléshez tartozik, úgymint a berendezés száma, és a szekció pozíciós száma. Az elsõ
két számjegy a megrendelésen belüli berendezésre utal.
A második 2 számjegy a szekció elhelyezkedését jelöli
a berendezésen belül. Valamennyi szekció azonos berendezésszámmal egy légkezelõ berendezést alkot.
A szállítás tartozékát képezi a berendezés grafikai rajza
a berendezést alkotó szekciók listájával, és azok mûszaki paramétereivel. Az a séma egyértelmûen meghatározza az egyes szekciók berendezésen belüli sorrendjét. Valamennyi komponens pozíciós számmal van
megjelölve.
A komponensek listájában megtalálható a pozíciós számhoz tartozó típus és kódjelölés.
5. kép - berendezés azonosító részei

Szekciók összekapcsolása
Az egyes szekciók (szekciócsoportok) összekapcsolását kapcsolókészlet és csavarok segítségével végezhetjük el. Ezek az elemek a szállítmány részét képezik.
2
Az egyes szekciók összecsavarozása elõtt a csatlakozófelületekre öntapadó szigetelés felragasztása szüksé-1
ges.
Figyelmeztetés: A gyártó az összeszerelésnél a gép
és a telepítendõ felület közé gumi rezgéstompító elhelyezését.
n Biztonsági okokból a ventilátor és az elektromos
fûtõ szervizpaneljei plusz mechanikus védelemmel van
ellátva.
n A panelek leszerelésénél a két ellenkezõ sarokban
lévõ zárófül plusz biztonsági csavarját meglazítani, ezután valamennyi zárófül elfordításával az ajtó leemelhetõ.
n Minden ilyen tartófül 'biztonsági fül" elnevezéssel van
jelölve
n A panelek visszaszerelésénél a folyamat ellenkezõ.
n Szigorúan tilos a feszöltség alatt álló elektromos fûtõ
burkolati paneljének eltávolítása, és a beépített biztonsági termosztát gyári értékének megváltoztatása.
7. kép  szervízpanelek
Ventilátor- és elektomos fûtõ
szekciók biztonsági fülekkel
vannak ellátva.

A-A
mettszet

A

Ez a típusjelölés a kódjellel együtt fel van tûntetve a berendezés gyártási címkéjén is. Ez a kapcsolat lehetõvé
teszi a gyors és pontos tájékozódást a berendezés összeszerelése idején és segít a szállítmány teljességének
ellenõrzésében.
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Légkezelõ berendezések
Hõcserélõ csatlakozások
Direkt elpárologtató

8. kép  energia csatlakozás
el. csatlakozás

10. kép  direkt elpárologtató bekötése
Egykörös

Egykörös

hõcserélõ
csatlakozás
levegõ áramlási
iránya
(jobbos kialakítás)

levegõ áramlási
iránya
(balos kialakítás)

Hõcserélõ csatlakozások
A fûtõ- ill. hûtõfolyadék bekötésekor nem léphet fel a
szerelvények dilatációjából származó erõhatás, és a
csõvezetékek nem terhelhetik súlyukkal a légtechnikai
berendezést. Az egyes csatlakozási pontok a gép burkolatán címkével vannak megjelölve (fûtõ- és hûtõfolyadék be- ill. kilépõ csatlakozása, valamint a hûtõközeg
kondenzátum kivezetése).
A kaloriferek maximális teljesítményének elérése érdekében ellenáramú bekötés szükséges.
A kalorifer bekötésénél (csõcsatlakozáskor) két csavarkulcs használata szükséges, a gyûjtõ/osztó csavarodásának elkerülése érdekében.
Figyelmeztetés: A kaloriferek csatlakoztatása után
szükséges a rendszer nyomás alá helyezése - a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése - és a
csõcsatlakozások tömítésének és a kalorifer ill. a vizes
fûtõ vagy hûtõ szekció ellenõrzése. A gyártó nem fogad
el reklamációt a szivárgó csõcsatlakozások ill. a kalorifer sérülésének következtében fellépõ folyadék szivárgása esetén.

Vizes hõcserélõ
9. kép  hõcserélõ bekötése

levegõ áramlási
iránya
(jobbos kialakítás)

levegõ áramlási
iránya
(balos kialakítás)

Vizes hõcserélõk csatlakozási méretei
Tab.1.  vizes hõcserélõk csatlakozási méretei

Méretsor
FP 2.7
FP 4.0
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Csatlakozás
G 1
G 1

Direkt elpárologtató csatlakozó méretei
Tab.2.  direkt elpárologtató csatlakoztató méretei

Direkt elpárologtató
Méretsor Körök száma
2
3
FP 2.7
4
5
6
2
3
FP 4.0
4
5
6

Csatlakozás
Be
Ki
16
22
16
22
16
22
22
28
22
28
16
22
16
22
16
22
22
28
22
28

Légkezelõ berendezések
Egyéb csatlakozáok
Cseppvíz elvezetés

Elektromos csatlakozás

A lemezes hõvisszanyerõ és a hûtõ szekciókban rozsdamentes csepptálca található, amely elvezetõ csonkban végzõdik. A cseppvíz elvezetõ készlet (szifon)
külön megrendelhetõ tartozék. Minden egyes szekció
esetén külön cseppvíz elvezetõ használata javasolt. A
szifon magassága a ventilátor össznyomásától függ, és
a helyes magasság függvénye a helyes mûködésnek. A
készlet típusa a berendezés méretezésénél kerül
meghatározásra.

Az elektromos szerelés és az utomatika elemek elhelyezését a megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ szakképesített személy végezheti. A csatlakozásokat az adott
ország szabványainak és elõírásainak figyelembe vételével kell kivitelezni. Az üzembe helyezés elõtt az elektromos bekötések helyességének ellenõrzése szükséges.
Bekötés elõtt ellenõrizni szökséges:
n feszültég, frekvencia és megfelelõ biztosítás meg-léte
(csatlakoztatott szekció adatainak megfelelõen)
n vezeték keresztmettszetek

11. kép  cseppvíz elveztés

H

Motorok bekötése
Motorok termokontaktos védelemmel rendelkeznek ,
amely védi a motort a túlmelegedés. Termokontaktok
bekötését az elõírások szerint kell kivitelezni.
Egyfordulatú motorok

H

n névleges feszültség és csatlakozás 230 VD / 400 VY
(3 kW teljesítményig)
Kétfordulatú motorok

Tab. 3.  szifon méretek
Ventilátor
össznyomása (Pa)
<600
600-1000
1000-1400

Magasság
H (mm)
60
100
140

H...teljes magasság

Az üzembehelyezés elõtt szükséges a szifon vízzel való
felöntése, mely a mûanyag dugón keresztül lehetséges.
A berendezést golyós szifonnal is fel lehet szerelni (depressziós szekciók esetén). Az ilyen típusú szifon felöntése nem szükséges.

Légcsatorna csatlakozás
A légcsatorna hálózat csatlakozása rugalmas csatlakozáson (vitorlavászon) keresztül történik, mely meggátolja a vibrációk átterjedését a légcsatorna hálózatra. A
csatlakozást úgy kell kialakítani, hogy a légcsatorna ne
terhelje és ne deformálja a légkezelõ készülékházát.
Az esetleges tartozékok szerelése a légkezelõ specifkációja ill.a felhasználói kézikönyv szerint történik.
Vekerá pøipojení a jiné konstrukce nesmí bránit otvírání
servisních panelù jednotky, obsluze a provádìní údrby
jednotky.
12. kép  légcsatorna csatlakozás

n 6/4 pólusú motorok - két különálló tekercselés Y/Y
(fordulatszám 2 : 3)
(forn 4/2 és 8/4 pólusú motorok - Dahlander D/YY
dulatszám 1 : 2)
Az adattábla feszültségének megfelelõ bekötési sémát
kell alkalmazni.
A motorok vezetékei gyárilag külsõ kapcsolótáblákba
csatlakoznak. Feszültséghálózat 3x 400 V / 50 Hz.
Motorokat 60 Hz hálózatra is tudunk szállítani. Ebben
az esetben megváltoznak a motor és az egész berendezés paraméterei is.
Frekvenciaváltóval szállított motorok 1,5 kW teljesítményig 1x 230 V / 50 Hz feszültségû, 2,2 kW teljesítménytõl 3x 400 V / 50 Hz feszültségû hálózathoz csatlakoztathatóak.
13. kép  adattábla
Az elektromos
fûtõ típusa és
teljesítménye
szerint rendelje
hozzá a megfelelõ bekötési rajzot.

Vitorlavászon
DV

Teljesítmény
Típus
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Légkezelõ berendezések
Egyéb csatlakozások
Ventilátor motorok elektromos kapcsolási rajza
Háromfázisú egyfordulatú motor

Háromfázisú kétfordulatú motor
U1,V1,W1,PE
- háromfázisú kétfordulatú motor
csatlakozási pontjai 3f-400V/50Hz
U2,V2,W2
TK,TK
- temokontaktos motorvédelem
csatlakozási pontjai

U1,V1,W1,PE
- háromfázisú egyfordulatú motor
csatlakozási pontjai 3f-400V/50Hz
TK,TK
- temokontaktos motorvédelem
csatlakozási pontjai

Háromfázisú egyfordulatú motor

Háromfázisú egyfordulatú motor

egyfázisú frekvenciaváltóval

háromfázisú frekvenciaváltóval

L1,N,PE
- egyfázisú frekvenciaváltó csatlakozási pontjai 1f-230/50Hz
12, 18, 20, 19, 27, 29
- ötfordulatú teljesítményszabályozás csatlakozási pontjai

L1, L2, L3, PE
- háromfázisú frekvenciaváltó csatlakozáai pontjai 3f-400V/50Hz
12, 18, 20, 19, 27, 29
- ötfordulatú teljesítményszabályozás csatlakozási pontjai

Elektromos fûtõ elektromos kapcsolási rajza
EO típusú elektromos fûtõ

EOS típusú elektromos fûtõ

P= 631,5 kW

P= 631,5 kW

U, V, W, PE, N
- elektromos fûtõ csatlakozási pontjai 3f-400V/50Hz
E3, GE
- biztonsági termosztát csatlakozási pontjai

U, V, W, PE, N
- elektromos fûtõ csatlakozási pontjai 3f-400V/50Hz
E3, GE
- biztonségi termosztát csatlakozási pontjai
Q14, GC
- elektromos fûtõ kapcsolásának csatlakozási pontjai 24V DC

EOSX típusú elektromos fûtõ

EOSX típusú lektromos fûtõ

P= 1218 kW

U, V, W, PE, N
- elektromos fûtõ csatlakozási pontjai 3f-400V/50Hz
E3,GE
- biztonségi termosztát csatlakozási pontjai
Q31, Q32, Q14
- kaszkád kapcsolás csatlakozási pontjai 24V DC

PB

U, V, W, PE, N
- elektromos fûtõ csatlakozási pontjai 3f-400V/50Hz
E3,GE
- biztonségi termosztát csatlakozási pontjai
Q31, Q32, Q33, Q14
- kaszkád kapcsolás csatlakozási pontjai 24V DC

Légkezelõ berendezések
Felkszülés az üzembe helyezésre
Üzembe helyezés elõtti ellenõrzés
Általános feladatok és ellenõrzések
n a légtechnikai berendezés valamennyi eleme mechanikusan fel van szerelve és a légcsatorna hálózatra van
csatlakoztatva
n a fûtõ / hûtõ körök csatlakoztatva vannak, fûtõ / hûtõ
közeg elérhetõ
n valamennyi elektromos fogyasztó csatlakoztatva van
n kondenzvíz elvezetõk (szifonok) fel vannak szerelve
n valamennyi automatika elem fel van szerelve
Elektromos kivitelezés
n az automatika kapcsolási rajz alapján ellenõrizze az
egyes automatika elemek bekötésének helyességét
Szûrõ szekció
n szûrõ állapota
n szûrõ rögzítése
n nyomáskapcsolók beállítása
Vizes fûtõ szekció
n hõcserélõ felület állapota
n elõremenõ és visszatérõ fûtõvíz vezeték bekötésének
helyessége
n keverõcsomópont állapota és bekötése
n fagyvédelmi elemek állapota és bekötése
Elektromos fûtõ szekció
n fûtõrudak állapota
n fûtõrudak bekötése
n üzemi- és biztonsági termosztát bekötése
Vizes hûtõ és direkt elpárologtató szekció
n hõcserélõ felület állapota
n elõremenõ és visszatérõ hûtõfolyadék bekötése
n cseppvízelvezetés csatlakozása
n hûtõkör elemei és csatlakozása
n cseppleválasztók állapota
Lemezes hõvisszanyerõ szekció
n hõvisszanyerõ lemezeinek állapota
n by-pass zsalu mûködése
n cseppleválasztó állapota
n cseppvízelvezetés csatlakozása

Üzembe helyezés

n A ventilátor szekción végzett munka kezdete elõtt a
fõkapcsolót feltétel nélkül le kell kapcsolni, és megakadályozni a munkálatok ideje alatt minden nemû, véletlen, nem szándékos bekapcsolását.
n A kaloriferek víztartalmának leürítésekor a közeg hõmérséklete nem lehet magasabb 60 °C-nál. A csatlakozó csövek szigetelésének felületi hõmérséklete nem lehet magasabb 60 °C-nál.
n Tilos a feszültség alatt lévõ elektromos fûtõ szervizpanelét eltávolítani, valamint a biztonsági termosztát gyári
beállítását változtatni.
n Tilos az elektromos fûtõ üzemeltetése kilépõ levegõ
hõmérséklet-szabályzás nélkül, és biztosítani kell az állandó légáramlást.
A berendezés indítása be nem szabályzott rendszereknél csak zárt friss levegõ zsaluval történhet. Be nem
szabályzott rendszer a motor túlterhelését és tartós károsodását okozhatja. Amennyiben a légkezelõ utószûrõt
is tartalmaz, a próbaüzemet utószûrõ betét nélkül javasoljuk elvégezni.

Üzembe helyezés utáni ellenõrzés
n megfelelõ ventilátor forgásirány a címkén szereplõ nyíl
szerint
n berendezés áramfelvétele (nem haladhatja meg az
adattáblán szereplõ értéket).
n cca. 5 perc mûködés után a csapágyak és a ventilátor
hõmérsékletének és az ékszíjak feszességének ellenõrzése. Az ellenõrzést a ventilátor kikapcsolt állapotában
végezzük!
n víz állapota a cseppvízelvezetõ szifonban. Amennyiben a vízszint csökkent, emelje meg a szifon magasságát.
n szûrõ rögzítéssének állapota
A próbaüzem ideje alatt figyelni kell a fellépõ furcsa zajokat és a gép túlzott rázkodását min. 30 percig. Ezek
okait szükséges kideríteni és megszûntetni. A próbaüzem idején végezze el a légoldali beszabályozást. Az
állandó üzembe helyezés elõtt a gyártó a szûrõk tisztítását ill. cseréjét ajánlja. Az üzembe helyezett berendezés karbantartási teendõit bõvebben a REMAK szervízkönyv tartalmazza, melybe a garanciális feltételeknek
megfelelõen fel kell tüntetni az üzembe helyezést.

A berendezést kizárólag megfelelõ minõsítéssel jogosult
személy végezheti. A berendezés üzembe helyezése
elõtt feltétlenül szükséges az elektromos bekötések helyességének ellenõrzése.
Biztonsági intézkedések
n A biztonság érdekében a szekciókon figyelmeztetõ
jelzések (el. feszültség, forgó részek, stb.), valamint a
csatlakozásoknál tájékoztató jelzések (elõremenõ ill.
visszatérõ közeg, légáramlás iránya) találhatók.
n A ventilátorokat tilos nyitott panelekkel üzemeltetni. A
szerviz paneleknek alatt zárva kell lenniük.
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Légkezelõ berendezések
Karbantartás, ellenõrzés
A berendezés állandó üzembehelyezése elõtt a gép
szállítójának (kivitelezõ) át kell adnia az üzemeltetõknek
a légkezelõ kezelési útmutatóit (mindig a helyi szabályozásoknak megfelelõen). A következõ dokumentumok
átadása ajánlott:
n a légkezelõ felépítése, specifikációi és üzemeltetésének leírása a különbözõ üzemállapotokban és feltételek
közt
n a biztonsági és védelmi eszközök funkcióinak leírása
n a légkezelõhöz kapcsolódó munka- és egészségvédelmi szabályok
n alkalmassági feltételek, és szükséges képzések az
üzemeltetõ számára, azon személyek listája, akik a légkezelõt üzemeltethetik
n részletes kezelési információk hibaállapotokban
n szezonális üzemeltetési feltételek (téli-nyári)
n ellenõrzések, karbantartások rendje a teendõkkel, és
a mérendõ paraméterekkel

Karbantartási feladatok
A berendezés üzemelése idején az ellenõrzõ feladatok
az alábbiakra irányulnak:
n berendezés mûködése és funkciója, csatlakozások,
szervizpanelek szigeteltsége, levegõ hõmérséklete,
szûrõk szennyezõdése
n berendezéshez kapcsolódó rendszerek állapota, funkciója és helyes mûködése szükséges a berendezés és
a légtechnikai rendszer mûködéséhez, mint pl. elektromos kivitelezés, automatika rendszer, fûtõ- és hûtõköri
rendszer (szivattyú, vízszûrõ / SUMXben is/), és csatorna-rendszer (cseppvíz elvezetés).

Rendszeres ellenõrzés
A berendezés üzemi körülményeinek és feltételeinek
megfelelõen az üzemeltetõ tervet készít a rendszeres ellenõrzések elvégzésére, melyet legalább egyszer el kell
végezni minden 3. hónapban. Tartalma:
Teljes állapot ellenõrzése
n szennyezõdések eltávolítása a berendezés valamennyi részérõl
Ventilátorok ellenõrzése
n járókerék tisztaságának ellenõrzése
n ékszíj elhasználódottságának ellenõrzése (szükség
szerinti ékszíjak cseréje)
n ékszíjak feszességének ellenõrzése (ékszíjhajtásos
ventilátor esetén)
Az ékszíjak kívánt feszességét a feszítõ csavar segítségével éri el (14. kép). A túl nagy feszesség a csapágyak
felmelegedését és a ventilátor túlmelegedését okozhatja. A túl laza ékszíj elcsúszhat, és gyorsabb kopáshoz vezethet.

14. kép  ékszíjak feszessége

feszítõ
csavarok

feszítõ
csavar

Tab. 4.  feszítõerõ
Ékszíj
Kis tá rcsa
profil
á tm é rõje
mm
SPZ
5695
100140

Graf 1.  kitérési függvény
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15. kép  ékszíjtárcsák egysíkúsága

helytelen
PB

Fe szítõe rõ a já nlott
é rté ke [N]*
min.
max.
13
20
20
25

A feszesség mérésére használatos F feszítõerõ nagyságát (az ékszíj típusától és a kis ékszíjtárcsa átmérõjétõl
függõen) a 4. táblázat tartalmazza. A köv. grafikon a kitérést (S) mutatja különbözõ A ékszíjtárcsa távolságokban (A). Ékszíj- vagy ékszíjtárcsa csere után mindíg ellenõrizni kell a feszítõerõt, és hogy a tárcsák egy síkban
vannak-e. Az egysíkúságot Taper Lock segítségével állíthatjuk be.

S (mm)

Üzemeltetés

helyes

Légkezelõ berendezések
Alkatrészek, szervíz
Hõcserélõk ellenõrzése

16. kép  Taper Lock®
SzereTisztítsa meg alés
betét nyílását és a kúpos
felületet a szerelés elõtt.

Helyezze a betétre a tárcsát, úgy hogy a
csavarok furatai illeszkedjenek.

Kézzel húzza elõ a feszítõcsavarokat annyira, hogy a tárcsát még mozgatni tudja.
Tisztítsa meg az összeállítást, igazítsa a
tárcsát a kívánt pozícióba,és húzza meg
kulccsal a csavarokat.

Eltávolítás
Lazítsa ki a feszítõ csavarokat (1 vagy 2 db
a betétméret függvényében), és csavarja át
õket a másik nyílásokba.
Óvatosan ütögesse meg a tárcsát. Húzza
meg az áthelyezett csavarokat, amíg a tárcsa
és a betét elválik egymástól.

Ellenõrizni kell a cseppleválasztók és a hõcserélõk
felületének tisztaságát, a cseppvíz elvezetés mûködését, el kell végezni a légtelenítést.
A tisztítani levegõsugárral vagy tisztítószeres vízzel
(amely nem okozza az alumínium korrózióját) lehetséges .
A tisztítást gondosan végezze, hogy ne károsítsa a lamellákat.
Az ellenõrzéseket valamint a rendszer karbantartást a
berendezés szervízkönyvébe iktatni kell.
Fontos: Téli leállás esetén le kell ereszteni és eltávolítani a vizet a hõcserélõbõl például sûrített levegõsegítségével, vagy biztonságos arányú víz- glikol oldattal kell
feltülteni a rendszert.
A maradélk víz a hõcserélõben megfagyhat, ami a a
rézcsövek károsodását okozhatja.
Elektromos hõcserélõ ellenõrzése
n Ellenõrizze a fûtõszálak szennyezettségét. Az esetleges szennyezõdések porszívóval távolíthatók el.
n Ellenõrizze a biztonsági termosztát mûködését.
Hõvisszanyerõ ellenõrzése
Ellenõrizze alemezes hõvisszanyerõ felületének tisztaságát és a cseppvízelvezetõ rendszert.

Zsaluk ellenõrzése
Ellenõrizze a zsaluk tisztaságát, mozgathatóságát, és a
helyes záródását.
Szûrõszekció ellenõrzése
n szûrõ állapota és szennyezettsége
n nyomáskapcsolók beállítása
Végsõ nyomásesés (max. megengedhetõ szennyezettség):
zsákos szûrõ:
300 Pa F7, F8 és F9 esetén
400 Pa F5 esetén
250 Pa G3 és G4 esetén
síkszûrõ: 200 Pa G4 esetén
fémszûrõ: 120 Pa G3 esetén
17. kép  szûrõcsere

Ellenõrzõ mérés
Az üzemi paramétereket minden felülvizsgálat után meg
kell mérni, és rögzíteni kell a Szervizkönyvben.

Pótalkatrészek
A pótalkatrészek a légkezelõ szállítási terjedelmének
nem részei. Szükség esetén külön rendelhetõk. A rendelésben kérjük tüntesse fel a berendezés gyári számát
(Part No.) vagy a rendelési számot (Order No.).
Pótszûrõ betétek
Komplett készlet rendelése is lehetséges. Adja meg a
szûrõ típusát (zsákszám, keret, zsír/fém  17. kép), a
légkezelõ méretét, és a szûrõosztályt. Nem szükséges
az egyes betétek méreteinek külön megadása.

Szervíz
Garanciális és garancián túli szervizfeladatokat a REMAK-nál vagy a hivatalos képviseletnél rendelheti meg.
A gyártó megbízhat kioktatott hivatalos szervizcégeket.
A hivatalos szervizek listája a gyártónál vagy hivatalos
képviseletnél beszerezhetõ.

zsákos
szûrõ
(rövid kiv.)
zsákos szûrõ
(hosszú kiv.)

lapszûrõ

zsírfogó
szûrõ
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