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Uvod
n Cevne klimatizacijske enote Vento so proizvedene v skladu z veljavnimi èekimi in evropskimi predpisi ter
tehniènimi normami.

n Cevne enote Vento se morajo nameèati in uporabljati samo v skladu s to dokumentacijo. Za kode, povzroèene z
drugaèno uporabo, proizvajalec ni odgovoren in vsa tveganja nosi kupec.

n Montana in tehnièna dokumentacija mora biti dostopna za streno in servisno osebje. Priporoèamo, da jo
namestite v bliini cevne enote Vento.

n Pri rokovanju, montai, elektrièni prikljuèitvi, zagonu, kot tudi popravilih in vzdrevanju naprave je treba upotevati

n
n
n

n

n

veljavne varnostne predpise, norme in splono uveljavljena tehnièna pravila.
e posebej je obvezna uporaba osebnih zaèitnih sredstev (rokavice) pri kakrnemkoli rokovanju,
montai, demontai, popravilih ali kontroli, saj so robovi in vogali naprave ostri.
Vsakrne prikljuèitve naprave morajo biti usklajene z ustreznimi varnostnimi normami in predpisi.
Spremembe in ureditve posameznih sestavnih delov cevnega sistema Vento, ki bi lahko vplivale na varnost in
pravilno delovanje, so prepovedane.
Pred namestitvijo in uporabo se obvezno seznanite z napotki in priporoèili v naslednjih poglavjih ter jih upotevajte.
Cevne klimatizacijske enote Vento vkljuèno z njihovimi sestavnimi deli niso koncipirane za neposredno
prodajo konènemu uporabniku. Vsaka namestitev mora biti izvedena na osnovi strokovnega projekta
usposobljenega projektanta za hladilno in klimatizacijsko tehniko, ki je odgovoren za pravilen izbor
sestavnih delov in skladnost njihovih parametrov z zahtevami za namestitev. Namestitev in zagon
naprave lahko izvaja le usposobljeno montano podjetje s koncesijo po splono veljavnih predpisih.
Pri odstranjevanju sestavnih delov in materialov je treba obvezno upotevati ustrezne predpise o varstvu okolja in
odstranjevanju odpadkov. V primeru dokonène odstranitve je treba ukrepati po naèelih loèevanja odpadkov.
Priporoèamo, da kovinske dele oddajate na zbiralièih kovinskih odpadkov, ostale dele pa odstranite v skladu
s pravili loèenega zbiranja odpadkov.
Dodatne podatke lahko poièete v katalogu Cevno enote ter v programski opremi AeroCAD.
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Ventilatorji RP
Tehnièni podatki
Delovni pogoji, lega
Ventilatorji so namenjeni tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo, za prenos zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih oziroma eksplozivnih primesi. V primeru zunanje uporabe se morajo ventilatorji opremiti z
zaèitno povrinsko obdelavo - s premazom (razen proizvodnih èitkov). Zraèna masa ne sme vsebovati kemiènih snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo cink in aluminij. Ventilatorji RP lahko delujejo v poljubni legi. V
primeru namestitve pod stropom se zaradi boljega dostopa do povezavne letvice in motorja priporoèa takna
namestitev ventilatorja, ko je skleda motorja usmerjena
navzdol. Èe je zraèna masa prenasièena z vlago ali obstaja nevarnost intenzivne kondenzacije pare v notranjosti ventilatorja, se priporoèa namestitev ventilatorja s
skledo motorja usmerjeno navzgor, in to ob ohranitvi servisnega dostopa do povezavne letvice in motorja.

Mehanska montaa
n Pred montao je treba ventilator temeljito pregledati,

kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu izolacije kablov in ali vrteèi deli ventilatorja nemoteno rotirajo.
n Priporoèamo, da pred in za ventilator namestite duilne vloke DV.
n Zaradi zaèite ventilatorja in cevi pred umazanijami
ter usedlinami prahu je primerno, èe pred ventilatorjem
vedno uporabljate filter zraka KFD ali VFK.
n Èe je ventilator nameèen tako, da bi lahko prilo do
kontakta osebe ali predmetov z rotirajoèim kolesom, se
mora obvezno namestiti zaèitna reetka.
n Ventilator se mora pritrjevati vedno na samostojna
obeala tako, da ne bi obremenjeval duilnih vlokov niti
prikljuèenih cevi.
n Kot primerna montaa se priporoèa sidranje v strop s
pomoèjo jeklenih sider in obeanje s privitjem na prirobnico, in to na navojne palice (slika 1) ali na luknjièaste
pocinkane trakove (slika 2) ali na pomono konstrukcijo.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic posameznih delov sistema Vento se izvaja s pocinkanimi
vijaki in maticami M8 (M10 le pri RP 90-50 in RP 10050).

Slika 2 - obeanje s pomoèjo luknjièastih trakov

Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi
podlokami z obeh strani na enem spoju prirobnice.
n Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je dalja
kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete
e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev prirobnic.

Elektrièna instalacija
n Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec s
koncesijo po nacionalnih predpisih.

n Ventilatorji so lahko opremljeni z dvema tipoma prikljuènih povezavnih letvic:
a) kompletno plastièna povezavna letvica, privita na
ohiju ventilatorja, opremljena s sponkami WAGO,
maks. prikljuèni premer 1,5 mm2 (slika 3).
b) plastièna povezavna letvica, privita na statorju motorja, opremljena z vijaènimi sponkami (slika 4).
Slika 3 - plastièna povezavna letvica na ohiju

Slika 1 - sidranje ventilatorja
Slika 4 - plastièna povezavna letvica na statorju
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Ventilatorji RP
Tehnièni podatki
Slika 5 - vezalni naèrti

Slika 6 - gumijast zamaek kontrolne odprtine
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trifazni motor
ventilatorja

sponke termokontakta motorja
sponke napajanja enofaznega motorja 1f - 230V/50Hz
sponka za zaèitni vodnik
sponke napajanja trifaznega motorja 3d - 3x 400V/50Hz

n Prikljuèevanje na sponke se izvaja po opisu na kablih
elektromotorja v povezavni letvici ali po opisu sponk oziroma po sliki na pokrovu povezavne letvice (slika 5).
n Za prikljuèitev elektromotorjev ventilatorjev priporoèamo naslednje kable:
HO5VVH2 - F 2Ax0,75 - krog termokontaktov
CYKY 3Cx1,5
- napajanje enofaznih motorjev
CYKY 4Bx1,5
- napajanje trifaznih motorjev

Zaèita elektromotorja
Pri vseh motorjih je standardno zagotovljena trajna kontrola notranje temperature motorja. Mejno dovoljeno temperaturo registrirajo toplotni kontakti (TK - termokontakti), ki so shranjeni v navitju elektromotorja.
Termokontakti so miniaturni raztezalni elementi, odvisni
od temperature, ki po prikljuèitvi v krmilni krog zaèitnega kontaktorja èitijo motor pred pregretjem (pokodovanjem), izpadom ene faze omreja, fiksnim zavrtjem
motorja, prekinitvijo tokovnega kroga zaèite in prekomerno temperaturo transportiranega zraka. Toplotna zaèita s termokontakti je pri njihovi pravilni prikljuèitvi kompleksna, zanesljiva in nujna predvsem pri motorjih z
regulacijo vrtljajev ter pri motorjih s pogostimi zagoni ali
zunanjo toplotno obremenitvijo transportiranega zraka.
Zato elektromotorjev ventilatorjev ni mogoèe èititi z navadno zaèito z motornimi nadtokovnimi varovalnimi elementi, ki so odvisni od toka!
Imenska obremenljivost termokontaktov je 6 A / 250 V /
50 Hz /cos ϕ 0,6/

Oivitev in zagon
n Ventilator se zaene po namestitvi na cevno omreje,
za katero je zasnovan, oziroma popolnoma zaduen z
zaprtim sesanjem ali vzgonom tako, da ne bi prilo do
preobremenitve ventilatorja! (Velja za ventilatorje z nedelovnim obmoèjem).
Do obremenitve ventilatorja prihaja s poveèevanjem pretoka, tj. s sproèanjem duitve.
n Po zagonu je treba pri trifaznih ventilatorjih preveriti
pravilno smer vrtenja rotirajoèega kolesa glede na puèico na ventilatorju. Smer vrtenja rotirajoèega kolesa vgrajenega ventilatorja se lahko preveri po odstranitvi gumijastega zamaka kontrolne odprtine na skledi
ventilatorja (slika 6). Rotirajoèa kolesa ventilatorjev RP
se vrtijo vedno samo levo, proti smeri urinega kazalca
(pogled od kontrolne odprtine na skledi).

n Po zagonu ventilatorja je treba izmeriti tok, ki ne sme
prekoraèiti maksimalnega dovoljenega toka Imaks. na proizvodnem èitku. Èe so vrednosti toka vije, je treba preveriti reguliranje cevnega omreja.
n Ventilatorji so opremljeni s termokontakti, ki so nameèeni v navitju motorja in so povezani s sponkami TK.
Pri preobremenitvi motorja povzroèi termokontakt prekinitev kroga. Za vrednotenje okvare se morajo sponke termokontakta povezati s krmilnim ali regulacijskim sistemom, ki je sposoben vrednotiti okvaro in zaèititi motor
pred nezaelenimi toplotnimi uèinki (npr. krmilnika, regulatorja TRN in STE(D) releja). Pri pravilnem delovanju krmilnega sistema se motorji ne zaenejo niti po ohladitvi
in vklopu termokontakta. Pred ponovnim zagonom je treba izvesti kontrolo reguliranja cevnega omreja, kontrolo
elektriènih parametrov motorja in cele elektroinstalacije.
Èe ventilatorji obratujejo brez prikljuèitve te zaèite, ugaa pravica do reklamacije pokodovanega elektromotorja.
Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
Pri obratovanju je treba nadzorovati predvsem pravilno
funkcijo ventilatorja in miren tek ter skrbeti za èistost
ventilatorja in njegove okolice ter obremenjevati ventilator
le v obsegu njegovih karakteristik moèi.
Pri okvari je treba temeljito preveriti, ali je omrena napetost odklopljena, ali v ventilatorju niso tujki in ali njegovo
vrtenje ni ovirano. Èe se ventilator po vklopu ponovno ne
zaene, se morajo glede na naèin zavarovanja ventilatorja upotevati naslednji postopki:
n Èe je ventilator zavarovan z zaèitnim relejem STE,
STD: izklopite in vklopite ventilator s tipkami na zaèitnem releju.
n Èe je ventilator zavarovan z regulatorjem TRN: izklopite in vklopite ventilator s stikalom na oddaljenem upravljanju regulatorja.
n Èe je ventilator zavarovan s krmilnikom: pritisnite tipko deblokacije na krmilniku (simbol hupe) in enoto ponovno zaenite. Èe se ventilator ne zaene: preverite
elektroinstalacijo in izmerite upor navitja elektromotorja.
Èe je motor segan, kontaktirajte svojega dobavitelja.
Opozorilo! Pri vzdrevanju ali popravilih je treba vedno odklopiti napravo od elektriènega omreja! Da zagotovite
breznapetostno stanje, morate elektroinstalacijo opremiti
s samostojnim stikalom z monostjo zaklenitve (oziroma
s krmilnikom s taknim stikalom).
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Ventilatorji RQ
Tehnièni podatki
Delovni pogoji, lega

Slika 8 - plastièna povezavna letvica na ohiju

Ventilatorji so namenjeni tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo, za prenos zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih oziroma eksplozivnih primesi. V primeru zunanje uporabe se morajo ventilatorji opremiti z
zaèitno povrinsko obdelavo - s premazom (razen proizvodnih èitkov). Zraèna masa ne sme vsebovati kemiènih snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo cink in aluminij. Ventilatorji lahko delujejo v poljubni legi. V primeru
namestitve pod stropom se zaradi boljega dostopa do
povezavne letvice in motorja priporoèa takna namestitev
ventilatorja, ko je skleda motorja usmerjena navzdol. Èe
je zraèna masa prenasièena z vlago ali obstaja nevarnost intenzivne kondenzacije pare v notranjosti ventilatorja, se priporoèa namestitev ventilatorja s skledo motorja usmerjeno navzgor, in to ob ohranitvi servisnega
dostopa do povezavne letvice in motorja.

Slika 9 - plastièna povezavna letvica na statorju

Mehanska montaa
n Pred montao je treba ventilator temeljito pregledati,

kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu izolacije kablov in ali vrteèi deli ventilatorja nemoteno rotirajo.
Slika 7 - sidrne odprtine
n Priporoèamo,
da pred in za ven
tilator namestite
duilne vloke DV
(za vzgon) in DK
(za sesanje).
n Zaradi zaèite
ventilatorja in cevi
pred umazanijami

ter usedlinami
prahu je primerno,
èe pred ventilatorjem vedno uporabljate filter zraka.
n Èe je ventilator
nameèen tako,
é
é
é
da bi lahko prilo

é
do kontakta osebe ali predmetov
z rotirajoèim kolesom, se mora obvezno namestiti zaèitna reetka.
n Ventilatorji RQ so na treh straneh opremljeni s sidrnimi odprtinami, preko katerih se pritrjujejo na podlago v
eni izmed treh leg    (slika 7). Pritrditev se izvaja
s tirimi sidrnimi vijaki, e bolje pa s pomoèjo gumenih
"silentblokov", ki prepreèijo prenos tresljajev.
n Vsi ventilatorji RQ lahko delujejo v poljubni legi.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic posameznih delov sistema Vento se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8. Prevodno povezavo je treba
zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani na
enem spoju prirobnice.

é

Gumijast zamaek
Puèica smeri vrtenja

é

é

Pri trifaznih motorjih se mora po
prikljuèitvi preverjati smer vrtenja.
Kontrolna odprtina na skledi motorja je zaprta z gumijastim zamakom. Rotirajoèa kolesa ventilatorjev RQ se vrtijo vedno samo
levo, proti smeri urinega kazalca
(pogled od kontrolne odprtine na
skledi).

Elektrièna instalacija
n Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec s
koncesijo po nacionalnih predpisih.

n Ventilatorji RQ so lahko opremljeni z dvema tipoma
prikljuènih elektroinstalacijskih povezavnih letvic:
Slika 11 - vezalni naèrti
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Slika 10 - namestitev gumijastega zamaka

enofazni motor
ventilatorja
TK
U1, U2
PE
U1, V1, W1






trifazni motor
ventilatorja

sponke termokontakta motorja
sponke napajanja enofaznega motorja 1f - 230V/50Hz
sponka za zaèitni vodnik
sponke napajanja trifaznega motorja 3d - 3x 400V/50Hz
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Ventilatorji RQ
Montaa, vzdrevanje, servisiranje
a) kompletno plastièna povezavna letvica, privita na
ohiju ventilatorja, opremljena s sponkami WAGO,
maks. prikljuèni premer 1,5 mm2 (slika 8).
b) plastièna povezavna letvica, privita na statorju motorja, opremljena z vijaènimi sponkami (slika 9).
n Prikljuèevanje na sponke se izvaja po opisu na kablih
elektromotorja v povezavni letvici ali po opisu sponk oziroma po sliki na pokrovu povezavne letvice (slika 11).
n Za prikljuèitev elektromotorjev ventilatorjev priporoèamo naslednji kabel:
HO5VVH2 - F 2Ax0,75 - krog termokontaktov
CYKY 3Cx1,5
- napajanje enofaznih motorjev
CYKY 4Bx1,5
- napajanje trifaznih motorjev
Zaèita elektromotorja
Pri vseh motorjih je standardno zagotovljena trajna kontrola notranje temperature motorja. Mejno dovoljeno temperaturo registrirajo toplotni kontakti (TK - termokontakti), ki so shranjeni v navitju elektromotorja.
Termokontakti so miniaturni raztezalni elementi, odvisni
od temperature, ki po prikljuèitvi v krmilni krog zaèitnega kontaktorja èitijo motor pred pregretjem (pokodovanjem), preobremenitvijo, izpadom ene faze omreja,
fiksnim zavrtjem motorja, prekinitvijo tokovnega kroga
zaèite in prekomerno temperaturo transportiranega zraka. Toplotna zaèita s termokontakti je pri njihovi pravilni
prikljuèitvi kompleksna, zanesljiva in nujna predvsem pri
motorjih z regulacijo vrtljajev ter pri motorjih s pogostimi
zagoni ali zunanjo toplotno obremenitvijo transportiranega zraka. Zato elektromotorjev ventilatorjev ni mogoèe
èititi z navadno zaèito z motornimi nadtokovnimi varovalnimi elementi, ki so odvisni od toka!
Imenska obremenljivost termokontaktov je 6 A / 250 V /
50 Hz /cos ϕ 0,6 /.

Oivitev in zagon
n Ventilator se zaene po namestitvi na cevno omreje,
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za katero je zasnovan, oziroma popolnoma zaduen z
zaprtim sesanjem ali vzgonom tako, da ne bi prilo do
preobremenitve ventilatorja!
n Do obremenitve ventilatorja vedno prihaja s poveèevanjem pretoka, tj. s sproèanjem duitve.
n Po zagonu je treba pri trifaznih ventilatorjih optièno
preveriti pravilno smer vrtenja glede na puèico na ventilatorju. Smer vrtenja rotirajoèega kolesa vgrajenega ventilatorja se lahko preveri po odstranitvi gumijastega zamaka kontrolne odprtine na skledi ventilatorja (slika
10).
n Po zagonu ventilatorja je treba izmeriti tok, ki ne sme
prekoraèiti maksimalnega dovoljenega toka Imaks. na proizvodnem èitku. Èe so vrednosti toka vije, je treba preveriti reguliranje cevnega omreja.
n " Ventilatorji so opremljeni s termokontakti, ki so
nameèeni v navitju motorja in so povezani s sponkami
TK. Pri preobremenitvi motorja povzroèi termokontakt
prekinitev kroga. Za vrednotenje okvare se morajo sponke termokontakta povezati s krmilnim ali regulacijskim
sistemom, ki je sposoben vrednotiti okvaro in zaèititi
motor pred nezaelenimi toplotnimi uèinki (npr. krmilnika, regulatorja TRN in STE releja). Pri pravilnem delovanju krmilnega sistema se motorji ne zaenejo niti po ohladitvi in vklopu termokontakta. Pred ponovno deblokacijo
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okvare je treba izvesti kontrolo reguliranja cevnega
omreja, kontrolo elektriènih parametrov motorja in cele
elektroinstalacije. Èe ventilatorji obratujejo brez prikljuèitve te zaèite, ugaa pravica do reklamacije pokodovanega elektromotorja.

Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
Pri obratovanju je treba nadzorovati predvsem pravilno
funkcijo ventilatorja in miren tek ter skrbeti za èistost
ventilatorja in njegove okolice ter obremenjevati ventilator
le v obsegu njegovih karakteristik moèi.
n Pri okvari je treba temeljito preveriti, ali je omrena
napetost odklopljena, ali v ventilatorju niso tujki in ali njegovo vrtenje ni ovirano. Èe se ventilator po vklopu ponovno ne zaene, se morajo glede na naèin zavarovanja
ventilatorja upotevati naslednji postopki:
 Èe je ventilator zavarovan z zaèitnim relejem STE,
STD: izklopite in vklopite ventilator s tipkami na zaèitnem releju.
 Èe je ventilator zavarovan z regulatorjem TRN: izklopite
in vklopite ventilator s stikalom na oddaljenem upravljanju regulatorja.
 Èe je ventilator zavarovan s krmilnikom: enoto ponovno
zaenite.
Èe se ventilator ne zaene:
 Preverite elektroinstalacijo in izmerite upor navitja elektromotorja.
 Èe je motor segan, kontaktirajte svojega dobavitelja.
Opozorilo! Pri vzdrevanju ali popravilih je treba
vedno obvezno odklopiti napravo od elektriènega
omreja!
Da zagotovite breznapetostno stanje, morate elektroinstalacijo opremiti s samostojnim stikalom z
monostjo zaklenitve (oziroma s krmilnikom s
taknim stikalom).
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Ventilatorji RO
Tehnièni podatki
Delovni pogoji, lega

Ventilatorji so namenjeni tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo, za prenos zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih oziroma eksplozivnih primesi. V primeru zunanje uporabe se morajo ventilatorji opremiti z
zaèitno povrinsko obdelavo - s premazom (razen proizvodnih èitkov). Zraèna masa ne sme vsebovati kemiènih snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo cink, aluminij in plastièno maso.

Slika 13 - sidranje na pocinkane trakove

Mehanska montaa
n Pred montao je treba ventilator temeljito pregledati,
kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu izolacije kablov in ali vrteèi deli ventilatorja nemoteno rotirajo.
n Priporoèamo, da pred in za ventilator namestite duilne vloke DV.
n Zaradi zaèite ventilatorja in cevi pred umazanijami
ter usedlinami prahu je primerno, èe pred ventilatorjem
vedno uporabljate filter zraka KFD ali VFK.
n Èe je ventilator nameèen tako, da bi lahko prilo do
kontakta osebe ali predmetov z rotirajoèim kolesom, se
mora obvezno namestiti zaèitna reetka.
n Ventilator se mora pritrjevati vedno na samostojna
obeala tako, da ne bi obremenjeval duilnih vlokov niti
prikljuèenih cevi.
n Kot primerna montaa se priporoèa sidranje v strop s
pomoèjo jeklenih sider (slika 12) in obeanje s privitjem
na prirobnico, in to na navojne palice ali na luknjièaste
pocinkane trakove (slika 13) oziroma na pomono konstrukcijo.
n Ventilatorji RO lahko delujejo v poljubni legi. V primeru namestitve pod stropom se zaradi boljega dostopa
do elektromotorja in povezavne letvice priporoèa namestitev ventilatorja z odpiralno ploèo usmerjeno navzdol.
n Èe je zraèna masa prenasièena z vlago ali obstaja
nevarnost intenzivne in trajne kondenzacije pare v notranjosti ventilatorja (tui, kuhinje, pralnice), se priporoèa
namestitev ventilatorja z odpiralno ploèo usmerjeno naSlika 12 - sidranje v stropu

vzgor, in to ob zagotovitvi zadostnega prostora za njegovo odprtje in enostaven dostop do povezavne letvice ter
motorja.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic posameznih delov sistema Vento se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8. Prevodno povezavo je treba
zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani na
enem spoju prirobnice.
n Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je dalja
kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete
e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev prirobnic.
n Z zrahljanjem dveh krilastih vijakov se lahko enostavno sprosti in odpre odpiralna ploèa, na kateri je nameèen elektromotor in rotirajoèe kolo.
n Rotirajoèe kolo in elektromotor se morata redno preverjati in èistiti. Predvsem pri ventilatorju, ki je povezan z
odsesavanjem iz kuhinje ali z napo, kjer se prièakuje
veèja mastnost, se mora rotirajoèe kolo in elektromotor
redno èistiti z mlaèno vodo z detergentom.

Elektrièna instalacija
n Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec s
koncesijo po nacionalnih predpisih.
n Ventilatorji so opremljeni s kompletno plastièno povezavno letvico, privito na odpiralni ploèi ventilatorja.
Povezavna letvica je opremljena s sponkami WAGO,
maks. prikljuèni premer 1,5 mm2 (slika 14).
Slika 14 - plastièna povezavna letvica
Povezavna letvica
Kondenzator
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Ventilatorji RO
Montaa, vzdrevanje, servisiranje
n Prikljuèevanje na sponke se izvaja po opisu sponk
oziroma po sliki na pokrovu povezavne letvice (slika 15).
n Za prikljuèitev elektromotorjev ventilatorjev priporoèamo kable CYKY 3Cx1,5.
Slika 15 - vezalni naèrt za sponke

PE
U2
U1
Z

PE N L1

Enofazni
motor ventilatorja RO

U1, U2
 sponke napajanja enofaznega motorja
1f - 230V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

Zaèita elektromotorja
Pri vseh motorjih ventilatorjev RO je standardno zagotovljena samodejna in trajna kontrola notranje temperature
motorja. Mejno dovoljeno temperaturo registrirajo toplotni
kontakti (TK - termokontakti), ki so shranjeni v navitju
elektromotorja. Termokontakti so miniaturni raztezalni
elementi, odvisni od temperature, ki so prikljuèeni v krog
napajanja in samodejno varujejo motor pred preobremenitvijo ali pred prekomerno temperaturo transportiranega
zraka itd.
Slika 16 - odpiralna ploèa
Odpiralna ploèa
Rotirajoèe kolo
Elektromotor

Oivitev in zagon
n Po zagonu ventilatorja je treba izmeriti tok, ki ne sme
prekoraèiti maksimalnega dovoljenega toka Imaks. na proizvodnem èitku. Èe so vrednosti toka vije, je treba preveriti nemoteno vrtenje rotirajoèega kolesa.
n Ventilatorji so opremljeni s termokontakti, ki so nameèeni v navitju motorja v seriji z napajanjem. Pri preobremenitvi motorja toplotna varovalka (termokontakt)
samodejno prekine dovod napajanja. Po ohladitvi motorja
varovalka povzroèi ponoven vklop. Aktivirana toplotna zaèita veèinoma signalizira okvaro. V taknem primeru je
treba izvesti kontrolo elektriènih parametrov motorja in
cele elektroinstalacije.
Èe ventilatorji obratujejo brez prikljuèitve te zaèite, ugaa pravica do reklamacije pokodovanega elektromotorja.

Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
n Pri obratovanju je treba nadzorovati predvsem pravilno
funkcijo ventilatorja in miren tek ter skrbeti za èistost
ventilatorja in njegove okolice; ventilator obremenjujte le
v obsegu njegovih karakteristik moèi.
n Pri okvari je treba temeljito preveriti, ali je omrena
napetost odklopljena, ali v ventilatorju niso tujki in ali njegovo vrtenje ni ovirano oziroma ali elektromotor ni prekomerno segret.
n Èe se ventilator ne zaene: preverite elektroinstalacijo in izmerite upor navitja elektromotorja. Èe je motor
segan, kontaktirajte svojega dobavitelja ali pooblaèen
servisni center.

Opozorilo! Pri vzdrevanju ali popravilih je treba
vedno obvezno odklopiti napravo od elektriènega
omreja!
Da zagotovite breznapetostno stanje, morate elektroinstalacijo opremiti s samostojnim stikalom z
monostjo zaklenitve (oziroma s krmilnikom s
taknim stikalom).
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Ventilatorji RS
Tehnièni podatki
Delovni pogoji, lega
Ventilatorji so namenjeni za zunanjo uporabo, za prenos
zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih oziroma
eksplozivnih primesi (predpostavka je ustrezna povrinska obdelava). Zraèna masa ne sme vsebovati kemiènih
snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo cink in aluminij. Ventilatorji RS lahko obratujejo le v vodoravni legi (os
vrtenja je v navpièni legi).

Mehanska montaa
n Pred montao je treba ventilator temeljito pregledati,

kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu izolacije kablov in ali vrteèi deli ventilatorja nemoteno rotirajo.
n Ventilatorji RS lahko obratujejo le v vodoravni legi (os
vrtenja je v navpièni legi). Tudi prevaati se morajo le v
vodoravni legi.
n Priporoèamo, da ventilator nameèate na strene nastavke. Za prepreèitev samotenega pretoka se na sesanje ventilatorja prikljuèi samodejna nadtlaèna loputa.
n Ventilatorji RS in streni nastavki, ki se proizvajajo v
standardni izvedbi, po montai zahtevajo povrinsko obdelavo z zaèitnim premazom.

Elektrièna instalacija
Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec s koncesijo po nacionalnih predpisih.
n Ventilatorji so opremljeni s kompletno plastièno povezavno letvico. Povezavna letvica, ki je privita na nosilni
ploèi ventilatorja, je opremljena s sponkami WAGO.
n Prikljuèevanje na sponke se izvaja po opisu na kablih
elektromotorja v povezavni letvici ali po opisu sponk oziroma po sliki na pokrovu povezavne letvice (slika 17).
n Za prikljuèitev elektromotorjev ventilatorjev priporoèamo naslednje kable:
HO5VVH2 - F 2Ax0,75 - krog termokontaktov
CYKY 3Cx1,5
- napajanje enofaznih motorjev
CYKY 4Bx1,5
- napajanje trifaznih motorjev
n Kabli elektroinstalacije se iz povezavne letvice potegnejo skozi votlino ene izmed nosilnih stojk vse pod osnovo in nato se skozi streni nastavek prosto peljejo v
prezraèevan prostor.
n Vezalni naèrt ventilatorja (slika 17) s predhodno uvrèenimi elementi (zaèitni releji, regulatorji, krmilniki).

Slika 17 - vezalni naèrti
TK TK L1 L2 L3 PE

TK
TK
U1
V1
W1
PE

L1 N PE

TK
TK
Z2
Z1
U1
U2
PE

TK TK

enofazni motor
ventilatorja
TK
U1, U2
PE
U1, V1, W1






trifazni motor
ventilatorja

sponke termokontakta motorja
sponke napajanja enofaznega motorja 1f - 230V/50Hz
sponka za zaèitni vodnik
sponke napajanja trifaznega motorja 3d - 3x 400V/50Hz

Zaèita elektromotorja
Pri vseh motorjih je standardno zagotovljena trajna kontrola notranje temperature motorja. Mejno dovoljeno
temperaturo registrirajo toplotni kontakti (termokontakti), ki so shranjeni v navitju elektromotorja. Termokontakti (TK) so miniaturni raztezalni elementi, odvisni od
temperature, ki po prikljuèitvi v krmilni krog zaèitnega
kontaktorja èitijo motor pred preobremenitvijo, izpadom ene faze omreja, fiksnim zavrtjem motorja, prekinitvijo tokovnega kroga zaèite in prekomerno temperaturo transportiranega zraka. Toplotna zaèita s
termokontakti je pri njihovi pravilni prikljuèitvi kompleksna in zanesljiva. Nujna je predvsem pri motorjih z regulacijo vrtljajev ter pri motorjih s pogostimi zagoni ali
zunanjo toplotno obremenitvijo transportiranega zraka.
Motorji ventilatorjev so opremljeni s termokontakti v
dveh funkcijskih razlièicah:
n serijski termokontakt (samodejen)
Toplotni kontakt motorja, prikljuèen v seriji z navitjem,
se odklopi in prekine napajanje motorja, èe temperatura navitja prekoraèi +130 °C. Pri ohladitvi se kontakt
samodejno vklopi in ventilator se zaene. Serijski termokontakt imajo vsi ventilatorji RS 30.
n izpeljani termokontakt (upravljalen)
Ventilator, ki je opremljen s termokontaktom, izpeljanim v povezavno letvico (sponko TK), mora biti prikljuèen na priporoèeno zaèitno napravo. Po prekoraèenju
kritiène temperature v navitju motorja termokontakt odklopi krmilni krog zaèitne naprave, ki prekine napajanje motorja. Z izpeljanim termokontaktom so opremljeni
vsi ventilatorji razen dimenzijske serije RS 30. Imenska
obremenljivost termokontaktov je 6 A / 250 V / 50 Hz
(cos ϕ 0,6).

Oivitev in zagon
n Po zagonu je treba pri trifaznih ventilatorjih optièno

preveriti pravilno smer vrtenja rotirajoèega kolesa glede
na puèico na nosilni ploèi ventilatorja.
n Po zagonu ventilatorja je treba izmeriti tok, ki ne
sme prekoraèiti maksimalnega dovoljenega toka
Imaks. na proizvodnem èitku. Èe so vrednosti toka
vije, je treba preveriti reguliranje cevnega omreja in
smer vrtenja.
n Med obratovanjem ventilatorja se ne smejo demontirati njegovi zaèitni pokrovi in glave. Ventilator mora biti
nameèen tako, da ne bi prilo do kontakta osebe ali
predmeta z rotirajoèim kolesom.
n Ventilatorji so opremljeni s termokontakti, ki so nameèeni v navitju motorja in so povezani s sponkami
TK. Pri preobremenitvi motorja toplotna varovalka (termokontakt) prekine krmilni krog zaèitnega kontaktorja, po ohladitvi motorja pa varovalka povzroèi ponoven vklop. Dimenzijska serija RS 30... ima samodejni
termokontakt v seriji z napajanjem.
n Elektroinstalacija mora biti izvedena na osnovi projekta ter v skladu z montanimi navodili.
Pred zagonom se mora izvesti revizija el. instalacije.
Èe ventilatorji obratujejo brez prikljuèitve te zaèite,
ugaa pravica do reklamacije pokodovanega elektromotorja.
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Ventilatorji RS
Dodatna oprema, obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
Montaa dodatne opreme ventilatorjev
n Streni nastavki NK ali NDH bistveno olajajo in po-

speijo montao ventilatorjev RS. Nastavki se lahko uporabljajo skoraj za vsako streho.
n Preboj skozi stropno konstrukcijo ne sme biti veèji kot
osnova ventilatorja in mora imeti natanèno kvadratno obliko. Osnova nastavka se mora prevrtati in z vijaènim spojem zasidrati na stropni konstrukciji.
n Stik osnove nastavka in podlage se mora temeljito zatesniti s pronim kitom.
n Skozi nastavek se lahko prosto pelje elektroinstalacijski kabel, ki se skozi votlino stojala ventilatorja RS potegne vse do povezavne letvice.
n Strena hidroizolacija se mora vedno uporabiti tudi na
nastavku, in to vse do viine min. 30 cm nad streho. Hidroizolacija se mora zakljuèiti z zakitano kleparsko obrobo, ki prepreèi vdor deevnice (slika 18).
Slika 18 - streni nastavek na ravni strehi

kleparska obroba
strena hidroizolacija

zraèilna zraèna vrzel
ladijski pod

leseno tnalo
nosilne prizme

termoizolacija

osnova nastavka

betonski strop

n Po montai zahtevajo streni nastavki povrinsko obdelavo z zaèitnim premazom.
n Po montai se priporoèa dodatna zatesnitev vijaènih
spojev ventilatorja in nastavka s silikonskim kitom.
n Strene nastavke lahko naroèite tudi z naklonom osnove za pritrditev na poevno streho. V naroèilu je potrebno opredeliti kot naklona strehe (slika 19).
Slika 19 - streni nastavek na poevni strehi
termoizolacija nastavka

30°

kleparska obroba

strena hidroizolacija
bruno
letve

n Na standardne strene nastavke (brez naklona) se
lahko prikljuèijo tudi cevi klimatizacije. V osnovi nastavka so tiri matice za kovièenje M8.
Slika 20 - detajl prikljuèitve cevi na nastavek
streni nastavek

pahljaèasta podloka
vijak M8 x 20

prikljuèena cev

n Pred montao se med spodnjo stran osnove ventilatorja in zgornjo osnovo nastavka nalepi samolepilno tesnilo. Montaa osnove se izvaja s pocinkanimi vijaki in
maticami M8. Prevodno povezavo je treba zagotoviti s
pahljaèastimi podlokami z obeh strani na enem spoju
prirobnice ali preko Cu vodnika.
Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
n Redna kontrola se izvaja najmanj 1x letno.
n Pri obratovanju je treba nadzorovati predvsem pravilno

funkcijo ventilatorja in miren tek ter skrbeti za èistost
ventilatorja in njegove okolice.
n Pri okvari je treba temeljito preveriti, ali je omrena
napetost odklopljena, ali v ventilatorju niso tujki in ali njegovo vrtenje ni ovirano. Èe se ventilator po vklopu ponovno ne zaene, se morajo glede na naèin zavarovanja
ventilatorja upotevati naslednji postopki:
 Èe je ventilator zavarovan z zaèitnim relejem STE,
STD: izklopite in vklopite ventilator s tipkami na zaèitnem releju.
 Èe je ventilator zavarovan z regulatorjem TRN: izklopite
in vklopite ventilator s stikalom na oddaljenem upravljanju regulatorja.
 Èe je ventilator zavarovan s krmilnikom: deblokirajte
okvaro.
n Èe se ventilator ne zaene:
 Preverite elektroinstalacijo in izmerite upor navitja elektromotorja.
 Èe je motor segan, kontaktirajte svojega dobavitelja.
Opozorilo! Pri vzdrevanju ali popravilih je
treba vedno odklopiti napravo od elektriènega
omreja!
Da zagotovite breznapetostno stanje, morate
elektroinstalacijo opremiti s samostojnim stikalom z monostjo zaklenitve (oziroma s krmilnikom s taknim stikalom).

ladijski pod
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Ventilatorji RPH
Tehnièni podatki

Mehanska montaa
n Pred montao je treba ventilator temeljito pregledati,

kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu izolacije kablov in ali vrteèi deli ventilatorja nemoteno rotirajo.
n Priporoèamo, da pred in za ventilator namestite duilne vloke DV z zvoèno izolacijo.
n Zaradi zaèite ventilatorja in cevi pred umazanijami
ter usedlinami prahu je primerno, èe pred ventilatorjem
vedno uporabljate filter zraka KFD ali VFK s filtracijskim
vlokom.
n Èe je ventilator nameèen tako, da bi lahko prilo do
kontakta osebe ali predmetov z rotirajoèim kolesom, se
mora obvezno namestiti zaèitna reetka.
n Ventilator se mora pritrjevati vedno na samostojna
obeala tako, da ne bi obremenjeval duilnih vlokov niti
prikljuèenih cevi. Obeala morajo biti opremljena z zvoèno in vibracijsko izolacijo (proni duilnik).
n Kot primerna montaa se priporoèa sidranje v strop s
pomoèjo jeklenih sider in obeanje s t. i. "obeali Z" s
pripadajoèo nosilnostjo (npr. obeala ZZTP z integriranim
"silentblokom" in nosilnostjo 80 kg) in njihova pritrditev z
Slika 21 - obeanje na "obealo Z"

jeklenimi kovicami (slika 21) ali pritrditev na pomono
konstrukcijo.
n Smer pretoka zraka je oznaèena s puèico na omari
ventilatorja.
n Ventilatorji RPH lahko obratujejo le v vodoravni legi. V
primeru namestitve pod stropom se zaradi boljega dostopa do povezavne letvice in motorja priporoèa namestitev ventilatorja s skledo motorja usmerjeno navzdol.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic posameznih delov sistema Vento se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8 (M10 le pri RPH 90-50 in RPH
100-50).
Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi
podlokami z obeh strani na enem spoju prirobnice.
n Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je dalja
kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete
e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev prirobnic.

Elektrièna instalacija
n Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec s
koncesijo po nacionalnih predpisih.

n Uporabljene so sponke WAGO, maks. prikljuèni premer 1,5 mm2.

n Prikljuèevanje na sponke se izvaja po opisu na kablih
elektromotorja v povezavni letvici ali po opisu sponk (slika 22).
Slika 22 - vezalni naèrti
TK TK

L1 N PE

TK TK L1 L2 L3 PE

TK
TK
U1
V1
W1
PE

Ventilatorji so namenjeni za notranjo uporabo v okolju
brez kondenzacije vlage (navaden razred vpliva), za prenos zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih oziroma eksplozivnih primesi. Zraèna masa ne sme vsebovati kemiènih snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo
cink in aluminij.
Ventilatorji RPH lahko obratujejo le v vodoravni legi. V
primeru namestitve pod stropom se zaradi boljega dostopa do povezavne letvice in motorja priporoèa namestitev ventilatorja s skledo motorja usmerjeno navzdol.
Ventilatorji RPH morajo biti v prostoru sesanja in vzgona
vedno opremljeni z zvoèno izoliranimi dilatacijskimi vloki in zvoèno izoliranimi duilniki hrupa oziroma z zvoèno
izoliranimi cevmi. Obeanje ventilatorja RPH se mora
vedno izvajati ob uporabi obeal, ki duijo hrup in tresljaje (npr. "silentbloki").

TK
TK
Z2
Z1
U1
U2
PE

Delovni pogoji, lega

enofazni motor
ventilatorja
TK
U1, U2
PE
U1, V1, W1






trifazni motor
ventilatorja

sponke termokontakta motorja
sponke napajanja enofaznega motorja 1f - 230V/50Hz
sponka za zaèitni vodnik
sponke napajanja trifaznega motorja 3d - 3x 400V/50Hz

Slika 23 - notranja ureditev elektroinstalacije

Notranja ureditev pri trifaznih ventilatorjih je analogna.
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Ventilatorji RPH
Montaa
n Za prikljuèitev elektromotorjev ventilatorjev priporoèamo naslednje kable:
HO5VVH2 - F 2Ax0,75
CYKY 3Cx1,5
CYKY 4Bx1,5

- krog termokontaktov
- napajanje enofaznih motorjev
- napajanje trifaznih motorjev

Zaèita elektromotorja
Pri vseh motorjih je standardno zagotovljena trajna kontrola notranje temperature motorja. Mejno dovoljeno temperaturo registrirajo toplotni kontakti (TK - termokontakti), ki so shranjeni v navitju elektromotorja.
Termokontakti so miniaturni raztezalni elementi, odvisni
od temperature, ki po prikljuèitvi v krmilni krog zaèitnega kontaktorja èitijo motor pred pregretjem (pokodovanjem), izpadom ene faze omreja, fiksnim zavrtjem
motorja, prekinitvijo tokovnega kroga zaèite in prekomerno temperaturo transportiranega zraka.
Toplotna zaèita s termokontakti je pri njihovi pravilni prikljuèitvi kompleksna, zanesljiva in nujna predvsem pri
motorjih z regulacijo vrtljajev ter pri motorjih s pogostimi
zagoni ali zunanjo toplotno obremenitvijo transportiranega zraka.
Zato elektromotorjev ventilatorjev ni mogoèe èititi
z navadno zaèito z motornimi nadtokovnimi varovalnimi elementi, ki so odvisni od toka!
Imenska obremenljivost termokontaktov je 6 A / 250 V /
50 Hz (cos ϕ 0,6).

Oivitev in zagon
n Ventilator se zaene po namestitvi na cevno omreje,

za katero je zasnovan, oziroma popolnoma zaduen z
zaprtim sesanjem ali vzgonom tako, da ne bi prilo do
preobremenitve ventilatorja (velja za ventilatorje z nedelovnim obmoèjem)!
Do obremenitve ventilatorja prihaja s poveèevanjem pretoka, tj. s sproèanjem duitve.
n Po zagonu je treba pri trifaznih ventilatorjih optièno
preveriti pravilno smer vrtenja rotirajoèega kolesa. Smer
vrtenja rotirajoèega kolesa vgrajenega ventilatorja se lahko preveri po odstranitvi gumijastega zamaka kontrolne
odprtine na skledi ventilatorja.
n Po zagonu ventilatorja je treba izmeriti tok, ki ne sme
prekoraèiti maksimalnega dovoljenega toka Imaks. na
proizvodnem èitku. Èe so vrednosti toka vije, je treba
preveriti reguliranje cevnega omreja.
n " Ventilatorji so opremljeni s termokontakti, ki so
nameèeni v navitju motorja in so povezani s sponkami
TK. Pri preobremenitvi motorja povzroèi termokontakt
prekinitev kroga. Za vrednotenje okvare se morajo sponke termokontakta povezati s krmilnim, regulacijskim sistemom, ki je sposoben vrednotiti okvaro in zaèititi motor pred nezaelenimi toplotnimi uèinki (npr. krmilnika,
regulatorja TRN in STE(D) releja). Pri pravilnem delovanju krmilnega sistema se motorji ne zaenejo niti po ohladitvi in vklopu termokontakta.
Pred ponovnim zagonom (deblokacijo okvare) je treba
izvesti kontrolo reguliranja cevnega omreja, kontrolo
elektriènih parametrov motorja in cele elektroinstalacije.
Èe ventilatorji obratujejo brez prikljuèitve te zaèite, ugaa pravica do reklamacije pokodovanega elektromotorja.

Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
Pri obratovanju je treba nadzorovati predvsem pravilno
funkcijo ventilatorja in miren tek ter skrbeti za èistost
ventilatorja in njegove okolice ter obremenjevati ventilator
le v obsegu njegovih karakteristik moèi.
Pri okvari je treba temeljito preveriti, ali je omrena napetost odklopljena, ali v ventilatorju niso tujki in ali njegovo
vrtenje ni ovirano. Èe se ventilator po vklopu ponovno ne
zaene, se morajo glede na naèin zavarovanja ventilatorja upotevati naslednji postopki:
n Èe je ventilator zavarovan z zaèitnim relejem STE,
STD: izklopite in vklopite ventilator s tipkami na zaèitnem releju.
n Èe je ventilator zavarovan z regulatorjem TRN: izklopite in vklopite ventilator s stikalom na oddaljenem upravljanju regulatorja.
n Èe je ventilator zavarovan s krmilnikom: pritisnite tipko deblokacije na krmilniku (simbol hupe) in enoto ponovno zaenite.
Èe se ventilator ne zaene:
Preverite elektroinstalacijo in izmerite upor navitja elektromotorja. Èe je motor pokodovan, kontaktirajte svojega dobavitelja.
Opozorilo!
Pri vzdrevanju ali popravilih je treba vedno odklopiti napravo od elektriènega omreja! Da zagotovite breznapetostno stanje, morate elektroinstalacijo
opremiti s samostojnim stikalom z monostjo zaklenitve (oziroma s krmilnikom s taknim stikalom).
Vezalni naèrti ventilatorja s predhodno uvrèenimi elementi (zaèitni releji, regulatorji, krmilniki) so sestavni
del montanih navodil.
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Ventilatorji RP Ex, RQ Ex
Tehnièni podatki
Delovni pogoji, lega

Ventilatorji so namenjeni tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo. Uporabljajo se za prenos zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih primesi. Zraèna masa
ne sme vsebovati kemiènih snovi, ki povzroèajo korozijo
cinka, bakra in aluminija. Dopustna temperatura transportiranega zraka se giblje od -20 do +40 °C.
Glede na klasifikacije prostorov z nevarnostjo eksplozije
po normi ÈSN EN 60079-14 in ÈSN EN 60079-0 so ventilatorji namenjeni za okolja 1. cone in se seveda lahko
uporabljajo tudi v prostorih z nijo stopnjo nevarnosti, tj.
2. cone. Neeksplozivni ventilatorji RP in RQ v garantirani
izvedbi Ex sodijo po normi ÈSN EN 60079-0 v skupino II
in toplotni razred T3 (tudi T2 in T1) in so torej oznaèeni
kot EEx e II T1, T2 ali T3.
Ventilatorji lahko delujejo v poljubni legi.
V primeru namestitve ventilatorjev RP Ex pod stropom
se zaradi boljega dostopa do povezavne letvice in motorja priporoèa namestitev ventilatorja s skledo motorja
usmerjeno navzdol. Èe je zraèna masa prenasièena z
vlago ali obstaja nevarnost intenzivne kondenzacije pare
v notranjosti ventilatorja, se priporoèa namestitev ventilatorja s skledo motorja usmerjeno navzgor.
Ventilatorji RQ Ex se najpogosteje nameèajo v legi z
vodoravno osjo vrtenja gredi elektromotorja (to pa ni pogoj). tirirobne stranice ventilatorja imajo hkrati funkcijo
nog za pritrditev na podlago s sidrnimi vijaki. Ventilator
se lahko zavrti vedno za 90° v tiri lege.

Ochrana elektromotoru

Pri vseh motorjih je standardno zagotovljena trajna kontrola notranje temperature motorja. Notranjo temperaturo
registrirajo miniaturna toplotna tipala, termistorji, ki so
shranjeni v navitju elektromotorja (termistorji morajo biti
prikljuèeni na poseben rele, ki ob dosegi temperature
130 °C odklopi krmilni krog zaèitnega kontaktorja. Naveden naèin èiti motor pred negativnimi vplivi na obratovanje, na primer pred preobremenitvijo, izpadom ene
faze omreja, fiksnim zavrtjem motorja, prekinitvijo tokovnega kroga zaèite in prekomerno temperaturo transportiranega zraka. Toplotna zaèita je pri pravilni prikljuèitvi kompleksna in zanesljiva.
Elektromotorjev ventilatorjev ni dopustno èititi z
navadno zaèito z motornimi nadtokovnimi varovalnimi elementi, ki so odvisni od toka.

Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje

Pri obratovanju je treba nadzorovati predvsem pravilno
funkcijo ventilatorja, miren tek ter skrbeti za èistost ventilatorja in njegove okolice ter obremenjevati ventilator le
v obsegu njegovih karakteristik moèi.
Pri okvari je treba temeljito preveriti, ali je omrena napetost odklopljena, ali v ventilatorju niso tujki in ali njegovo
vrtenje ni ovirano. Èe se ventilator po vklopu ponovno ne
zaene, se morajo glede na naèin zavarovanja ventilatorja upotevati naslednji postopki:
n Èe je ventilator zavarovan z zaèitnim relejem STD:
izklopite in vklopite ventilator s tipkami na zaèitnem releju.
n Èe je zavarovanje Ex ventilatorja izvedeno z napetostnim regulatorjem TRN in termistorskim relejem
UR3R1011, je postopek ponovnega zagona naslednji:
Ponoven vklop se lahko izvede ele po ohladitvi motorja.
Najprej se s pritiskom tipke RESET deblokira termistorski rele, nato se z izborom stanja STOP na oddaljenem
upravljalniku ORe deblokira regulator TRN.
n Èe je zavarovanje Ex ventilatorja izvedeno s krmilnikom VCB in termistorskim relejem UR3R1011, je postopek ponovnega zagona naslednji: Ponoven vklop se lahko izvede ele po ohladitvi motorja. Najprej se s
pritiskom tipke RESET deblokira termistorski rele, nato
se deblokira okvara na upravljalnem modulu LORZJ, glej
navodila za upravljanje.
Opozorilo! Pri vzdrevanju ali popravilih je treba
vedno odklopiti napravo od elektriènega omreja!
Da zagotovite breznapetostno stanje, morate elektroinstalacijo opremiti s samostojnim stikalom z
monostjo zaklenitve (oziroma s krmilnikom s
taknim stikalom).

Montaa

Montaa, vzdrevanje in servisiranje se izvajajo enako
kot pri ventilatorjih serij RP in RQ.

Termistorska zaèita ventilatorjev Ex

Pri vseh ventilatorjih RP in RQ se notranja temperatura
navitja motorja trajno registrira z miniaturnimi toplotnimi
tipali, termistorji PTC, ki so shranjeni v navitju elektromotorja. Termistorji morajo biti prikljuèeni na poseben
rele zaèite, ki pri temperaturi 130 °C nepovratno odklopi
krmilni krog tuljave zaèitnega elementa v STD ali TRD.
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Regulatorji moèi ventilatorjev TRN
Transformatorski regulatorji TRN
Delovni pogoji, lega

Regulatorji so namenjeni za notranjo uporabo v suhem
okolju brez prahu in kemiènih snovi. Zgrajeni so po normi
ÈSN 33 2000-3 (IEC 364-3) za okolje z navadnim razredom vpliva.
 Stopnja zaèite je IP 20.
 Dopustna temperatura okolja je od +5 °C do +40 °C.
 Lega je vedno samo navpièna ali vodoravna.
Regulator se lahko namesti na steno, na klimatizacijske
cevi ali na pomono konstrukcijo. Lahko se montira na podlage z razredom gorljivosti A in B po normi ÈSN EN 13 5011, ÈSN 73 0823.
Montaa se mora izvajati ob upotevanju tee regulatorja,
enostavne prikljuèitve kablov elektroinstalacije, servisnega
dostopa in neoviranega hlajenja. Omara regulatorja je opremljena z zraèilnimi odprtinami, ki jih ne smete zakrivati.

Montaa
n Instalacijo in zagon lahko izvaja samo specializirano

elektromontano podjetje s koncesijo po veljavnih predpisih.
n Pred montao je treba regulator temeljito pregledati,
kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan in ali je v
redu izolacija vodnikov.
n Priporoèamo, da regulator moèi TRN namestite v bliini ventilatorja, npr. v strojnico, v tehnoloki strop itd.
Regulator se lahko namesti le v navpièni ali vodoravni
legi in se pritrdi na steno, klimatizacijsko cev ali na pomono konstrukcijo. Pritrditev regulatorja se glede na
njegovo teo izvaja v treh korakih.
 Najprej se s pomoèjo 4 vijakov Ø 6 zasidra osnova.
 Na osnovo se obesi nosilna ploèa regulatorja z elektrièno opremo in se zavaruje z vijakom.
 Na koncu se pritrdi pokrov regulatorja.
n Montaa se mora vedno izvajati ob upotevanju tee
regulatorja, enostavne prikljuèitve kablov elektroinstalacije, neoviranega servisnega dostopa in neoviranega hlajenja.
n Pri montai je treba paziti, da ne bi prilo do onesnaenja notranjega prostora regulatorja, ki vsebuje obèutljive elektromehanske komponente. e posebej je treba
zagotoviti, da ne bi prilo pri uporabi na gradnjah pred
zagonom regulatorja do vdora gradbenih neèistoè (prahu,
peska, ometnih meanic itd.).
n Oddaljeno upravljanje se lahko namesti v poljubni razdalji od regulatorja na steno na lokaciji upravljanja.

Elektrièna instalacija

Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec s koncesijo po nacionalnih predpisih.
n Kabli napajanja regulatorja, prikljuèitev motorja ventilatorjev in upravljanje se prikljuèujejo na sponke WAGO
v spodnjem delu omare regulatorja. Prehod skozi omaro
regulatorja je opremljen s plastiènimi skoznjiki.
n Prikljuèevanje se izvaja po opisu znotraj regulatorja
(slika 24, stran 15).
n Za enostavno zamenjavo varovalk mora biti zagotovljen
dostop do regulatorja in potreben manipulacijski prostor.
n Vsak ventilator mora biti prikljuèen na samostojen regulator. Èe je treba pri dveh ventilatorjih (dovod, odvod)

zagotoviti tek na istem nivoju moèi, se lahko oba regulatorja upravljata z enim oddaljenim upravljalnikom. Natanèneje podatke lahko razberete iz dokumentacije posameznih upravljalnikov.
n Regulatorji TRN imajo standardno vgrajeno zaèito
elektromotorja ventilatorja. Sponki TK, TK v regulatorju
sta namenjeni za prikljuèitev na sponki termokontaktov
ventilatorja, ki sta tudi oznaèeni TK, TK.
n Èe pride zaradi preobremenitve ali okvare do pregretja
elektromotorja, se termokontakti v motorju odklopijo in
regulator ustavi ventilator. Po ohladitvi motorja in odstranitvi okvare se ventilator lahko ponovno zaene z niène
lege na oddaljenem upravljalniku.
n Regulatorji TRN omogoèajo oddaljen (zunanji) zagon
in ustavitev ventilatorja neodvisno od upravljalnika. Ta
funkcija se upravlja z vklopom in odklopom kroga med
sponkama PT1, PT2. Ta funkcija se lahko izkoristi za
zagon ventilatorja preko zunanjega stikala (termostat,
presostat, higrostat, pomoni kontakt ).
n Po prikljuèitvi regulatorja in zagonu ventilatorja je treba izmeriti tok, ki na nobenem nivoju moèi ne sme prekoraèiti maksimalne dovoljene vrednosti. Maksimalna
vrednost toka je navedena na proizvodnem èitku in je
hkrati tudi numerièni sestavni del kode, ki oznaèuje tip
regulatorja (npr. za TRN 7D velja Imaks. = 7A).
n Èe so tokovne vrednosti vije, preverite, ali je na regulator prikljuèen pravilen ventilator, katerega maksimalni tok mora biti niji oziroma maksimalno enak Imaks. regulatorja.
n Èe izmerjena tokovna vrednost presega maksimalno
dovoljeno vrednost, èetudi prikljuèen ventilator izpolnjuje
zgoraj naveden kriterij, takoj preverite regulacijo cevnega
omreja. Ventilator se po vsej verjetnosti uporablja v t. i.
prepovedanem (nedelovnem) obmoèju karakteristike
moèi. Pravilno vrednost Imaks. lahko doseete z zaduitvijo
pretoka zraka. Èe se vrednost toka ne znia niti po regulaciji, morate preveriti elektriène parametre cele elektroinstalacije.
n Instalacija mora biti izvedena na podlagi projekta in v skladu s katalogom (oziroma montanimi navodili). Pred zagonom
se mora izvesti e revizija el. instalacije.

Blokiranje nivojev moèi

Za vsak nivo moèi, ki se lahko blokira (1, 2, 3), je namenjeno eno povezje - "jumper". Kombinacija njihovih
statusov doloèa blokirane nivoje moèi. Njihova nastavitev
je neodvisna, ampak v praksi se uporablja blokiranje najnijih nivojev moèi, in to praviloma neodvisno, v skladu z
naslednjo tabelo:
Tabela 1 - Blokiranje nivojev moèi
Blokiranje nivojev moèi

Nastavitev povezja
J1

J2

J3

Brez blokiranja

ON

ON

ON

Nivo 1

OFF

ON

ON

Nivo 1 + nivo 2

OFF

OFF

ON

Nivo 1 + nivo 2 + nivo

OFF

OFF

OFF

ON

oznaèuje stanje povezanosti, OFF

oznaèuje nepovezano stanje

n Namestitev povezja, glej sliko 25 na strani 15.
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Regulatorji moèi ventilatorjev TRN
Transformatorski regulatorji TRN
Elektrièni vezalni naèrt
Slika 24 - vezalni naèrt sponk regulatorjev TRN
1x 230V+N+PE AC 50 Hz

Enofazni regulator TRN 2E (4E, 7E)

3x 400V+N+PE AC 50 Hz

Trifazni regulator TRN 2D (4D, 7D, 9D)

48: 0V/DC
49: +24V/DC, 80 mA
TK, TK: sponke termokontaktov
PT1, PT2: sponke zunanjega vklopa (npr. prostorski termostat)
L1, N, PE: 230V dovod 1f
Vrtljaji

U1, N, PE:

izhodna regulirana
napetost za motor 1f
U1, V1,
W1, PE:
400V dovod
U5, V5, W5: zhodna regulirana
napetost za motor 3f

STOP/RESET

Vrtljaji 1
Vrtljaji 2

START

Vrtljaji 3
Vrtljaji 4
Vrtljaji 5
STOP

Vsi ostali statusi izbora vrtljajev

Dimenzioniranje kontaktov
24V/DC, 0,1A

Slika 25 - namestitev povezja

povezje
J1, J2, J3
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Regulatorji moèi ventilatorjev TRRE, TRRD
Transformatorski regulatorji TRRE, TRRD

Montaa
n Instalacijo in zagon lahko izvaja samo specializirano

elektromontano podjetje s koncesijo po veljavnih predpisih.
n Pred montao je treba regulator temeljito pregledati,
kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan in ali je v
redu izolacija vodnikov.
n Regulator se lahko namesti le v navpièni ali vodoravni
legi in se pritrdi na steno ali na pomono konstrukcijo.
Pritrditev regulatorja se glede na njegovo teo izvaja v
treh korakih.
 Najprej se s pomoèjo 4 vijakov Ø 6 zasidra osnova.
 Na osnovo se obesi nosilna ploèa regulatorja z elektrièno opremo in se zavaruje z vijakom.
 Na koncu se pritrdi pokrov regulatorja.
n Regulator mora biti trajno nameèen v dosegu upravljalnega osebja. Montaa se mora vedno izvajati ob upotevanju tee regulatorja, enostavne prikljuèitve kablov
elektroinstalacije, neoviranega hlajenja in njegove zaèite.
n Pri montai je treba paziti, da ne bi prilo do onesnaenja notranjega prostora regulatorja (prah, pesek, ometne meanice itd.), ki vsebuje elektromehanske komponente.
n Regulatorji omogoèajo mehansko blokiranje nivojev
moèi 0-3. Blokiranje je namenjeno za nastavitev minimalnega pretoka zraka, tj. omejitev nizkih moèi, ali za blokiranje nivoja "0" v povezavi s krmilnikom. Blokiranje se
izvaja z enostavnim prepogibom pripadajoèe ploèevine
kulise vrtljivega preklopnega stikala (slike 27-29).

Elektrièna instalacija

16

Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec z ustrezno koncesijo po nacionalnih predpisih.
n Kabli napajanja regulatorja in motorja ventilatorja se prikljuèujejo na
sponke WAGO v spodnjem delu omare regulatorja. Prehod skozi omaro
regulatorja je opremljen s plastiènimi skoznjiki.
n Regulatorji TRRE, TRRD nimajo integrirane toplotne zaèite elektromotorja ventilatorja, zato se morajo uporabljati zunanje zaèitne naprave
(rele STE, STD ali krmilnik).
n Prikljuèevanje se izvaja po sliki 26, stran 16.
n Po prikljuèitvi regulatorja in zagonu ventilatorja je treba izmeriti
tok motorja, ki na nobenem nivoju moèi ne sme prekoraèiti maksimalne dovoljene vrednosti. Maksimalna vrednost toka je navedena
na proizvodnem èitku in je hkrati tudi numerièni sestavni del kode,
ki oznaèuje tip regulatorja (npr. za TRRD 7 velja Imaks. = 7A).
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n Èe so tokovne vrednosti vije, preverite, ali je na re-

gulator prikljuèen pravilen ventilator, katerega maksimalni tok mora biti niji oziroma maksimalno enak Imaks. regulatorja.
n Èe izmerjena tokovna vrednost presega maksimalno
dovoljeno vrednost, èetudi prikljuèen ventilator izpolnjuje
zgoraj naveden kriterij, takoj preverite regulacijo cevnega
omreja. Ventilator se po vsej verjetnosti uporablja v t. i.
prepovedanem (nedelovnem) obmoèju karakteristike
moèi. Pravilno vrednost Imaks. lahko doseete z zaduitvijo
pretoka zraka.
n Èe se vrednost toka ne znia niti po regulaciji klimatizacijske naprave, morate takoj preveriti elektriène parametre regulatorja, motorja in cele elektroinstalacije.
n Vsak ventilator mora biti prikljuèen na samostojen regulator. Èe tega priporoèila ni mogoèe upotevati, se lahko na en regulator prikljuèita maks. dva ventilatorja, pri
èemer je treba upotevati pogoj tokovne rezerve. To pomeni, da mora biti maksimalen tok regulatorja za 20 %
viji kot setevek maks. toka ventilatorjev.
Primer: dva ventilatorja RP 60-35/31-6D imata setevek
maks. toka 2x 1,86 A = 3,72 A. Pri poveèanju za varnostno rezervo 20 % je torej tok regulatorja 4,46 A. Za to
vrednost je najbliji viji regulator TRRD 7.
Slika 26 - vezalni naèrt sponk regulatorjev
3x 400V

1x 230V

Slika 27
P

K
Slika 28






Slika 29

Trifazni
regulator TRRD

Regulatorji so namenjeni za notranjo uporabo v suhem
okolju brez prahu in kemiènih snovi. Zgrajeni so po normi
ÈSN 33 2000-3 (IEC 364-3) za okolje z navadnim razredom vpliva.
 Stopnja zaèite je IP 20.
 Dopustna temperatura okolja je od +5°C do +40°C.
 Lega je vedno samo navpièna ali vodoravna.
Regulator se lahko namesti na steno ali na pomono
konstrukcijo, vendar vedno v navpièni ali vodoravni legi.
Montaa se mora izvajati ob upotevanju tee regulatorja. Lahko se montirajo na podlage z razredom gorljivosti A in B po normi ÈSN EN 13 501-1. Omara regulatorja je opremljena z zraèilnimi odprtinami, ki jih ne smete zakrivati. Regulator mora biti trajno in enostavno
dostopen za upravljalno osebje.

Enofazni
regulator TRRE

Delovni pogoji, lega

J Blokiranje izbranega nivoja
moèi se izvede s prepogibom
pripadajoèe ploèevine kulise K
navzgor, pod kotom 90°. S tem
se prepreèi prehodnost palca
vrtljivega preklopnega stikala P
z lego ustreznega nivoja.
J Blokirajo se lahko nivoji
moèi 0-3 s prepogibom pripadajoèih ploèevin kulise .
Blokira se lahko en nivo ali obseg dveh, treh ali tirih zaporednih leg vrtljivega preklopnega stikala.
J Na sliki je prikazano blokiranje nivoja moèi . Z vrtljivim
preklopnim stikalom se lahko
vrti desno in levo, zato so poleg
nivoja  vsi ostali nivoji prosti.
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Elektrièni grelniki EO, EOS, EOSX
Montaa, servisiranje, vzdrevanje
Montaa
n Pred montao je treba grelnik temeljito pregledati,

kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu grelne palice, toplotne varovalke, izolacije vodnikov,
sponke itd.
n Grelniki lahko delujejo v poljubni legi, razen lege, ko
je elektroinstalacijska omara usmerjena navzdol.
n Pri montai je treba grelnik namestiti tako, da bi bila
upotevana predpisana smer pretoka zraka skozi grelnik. Smer pretoka zraka je oznaèena s puèico na povezavni omari. Smer pretoka se lahko doloèi tudi po aluminijastem hladilniku znotraj grelnika, ki mora biti v toku
hladnega zraka (pred grelnimi palicami) (slika 30).
n Elektriènih grelnikov ni nujno nameèati na samostojna obeala. Lahko se uvrstijo v cevno progo, v nobenem
primeru pa se ne smejo obremenjevati z nategovanjem in
s sukanjem prikljuèene cevne proge.
n Grelniki morajo biti nameèeni v varni razdalji od gorljivih in lahko vnetljivih materialov. Namestitev grelnika
mora omogoèati neovirano hlajenje povrine.
n Do grelnika, predvsem pa do njegove elektroinstalacijske omare, mora biti ohranjen enostaven dostop.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice grelnika nalepi tesnilo, ki je odporno proti temperaturam vse do +100 °C.
n Grelniki z merami do 80-50 mm se prikljuèujejo na
klimatizacijske cevi z letvastimi prirobnicami s irino 20
mm in tirimi vijaki M8 na vsaki prirobnici. Grelniki z merami 90-50 mm se prikljuèujejo s prirobnicami s irino 30
mm in tirimi vijaki M10. Priporoèamo, da prirobnice s
stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev prirobnic.
n Pokrov elektroinstalacijske omare pri grelnikih do 30
kW je pritrjen s tirimi vijaki M4. Pri grelnikih 45 kW je
pokrov pritrjen s estimi vijaki M4.
n Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi
podlokami z obeh strani (vsaj na enem spoju prirobnice) ali preko povezave s Cu vodnikom.
n Moè elektriènega grelnika se mora samodejno regulirati. Za napajanje, regulacijo in varovanje se priporoèajo
krmilniki REMAK.

Elektrièna instalacija in zagon
Instalacija mora biti izvedena na podlagi projekta in v
skladu s katalogom (oziroma montanimi navodili). Instalacijo in zagon lahko izvaja samo specializirano elektromontano podjetje s koncesijo po splono veljavnih
predpisih.
n Vezalni naèrti sponk elektriènih grelnikov so navedeni
na naslednjih straneh.
n Pred zagonom se mora izvesti e revizija elektriène
instalacije.
n Pred zagonom grelnika je treba preveriti pravilno funkcijo prikljuèitve zaèitnega termostata in havarijskih termostatov v povezavi s krmilnikom. Pri prekinitvi kroga
havarijskih termostatov mora krmilnik odklopiti napajanje
moènostnega dela grelnika in signalizirati okvaro pregretja grelnika.

n Grelnike EOSX upravlja krmilnik z napetostjo v obse-

gu 10-40V/DC. Pri prikljuèitvi je treba upotevati pravilno
polarnost - sponka Q14 grelnika (+). Pri obratni polarnosti napetosti grelnik ne segreva.
n Krmilna napetost se v grelniku EOSX pelje skozi
omejevalni termostat s stikalno toèko +45 °C, ki je nameèen na hladilniku stikalnih relejev SSR.
n " Grelnik je opremljen z dvema havarijskima termostatoma z nastavljeno temperaturo +80 °C(1. Termostati
so izpeljani na sponki E3, GE.

Elektrièna instalacija
Dovodne kable el. grelnikov je treba dimenzionirati v
skladu z veljavnimi tehniènimi normami ob upotevanju
maksimalnega toka, poloitve in doline kabla. Premeri
dovodnih kablov veljajo za kable CYKY, naèin poloitve
B, C, E na zraku ob temperaturi okolja do +30 °C (norma ÈSN 33 2000-5-523 oziroma IEC 364-5-523).
n Kabli iz krmilnika se peljejo skozi skoznjike v elektroinstalacijsko omaro grelnika, ki je njegov sestavni del.
V elektroinstalacijski omari se kabli poveejo z notranjo
elektroinstalacijo s pomoèjo sponk brez vijaèenja.
n Grelne palice vseh grelnikov so zasnovane za napetost 230 V.
n Grelniki so opremljeni z dvostopenjsko toplotno zaèito, ki jo zagotavljajo neodvisni termostati (detajlni podatki v odstavku "Toplotna zaèita").
n Enostavneji in ceneji elektrièni grelniki serije EO
za nezahtevne instalacije imajo stikanje s kontaktorjem
neposredno v krmilniku.
n Elektrièni grelniki EOS in EOSX imajo stikanje z
elektronskimi brezkontaktnimi stikalnimi releji SSR (Solid State Relay), ki se odlikujejo z dolgo ivljenjsko dobo
(v primerjavi s kontaktorji tudi z neomejenim tevilom
vklopov), nizko vhodno moèjo (15 mW) za stikanje moèi
na nivoju kW, s stikanjem pri nièni napetosti z zanemarljivim motenjem in brez iskrenja, z loèitvijo vhoda in
izhoda s pomoèjo optiènega èlena (izolacijska trdnost 4
kV).

Toplotna zaèita
Èe elektrièni grelniki niso pravilno zavarovani in regulirani, so splono lahko nevarni. Poleg elektriènega zavarovanja je treba posvetiti pozornost tudi toplotni zaèiti.
Pri projektiranju priporoèamo upotevanje naslednjih naèel.
n Moè elektriènega grelnika mora biti samodejno regulirana.
n Delovanje grelnika se mora blokirati, èe iz kakrnega
koli razloga ne teèe dovodni ventilator ali je omejena hitrost pretoka zraka pod dopustno mejo.
n Èe se klimatizacijska naprava odklaplja roèno ali samodejno, se mora najprej odklopiti grelnik in ele s èasovno zamudo, ki zadostuje za ohladitev grelnika, se lahko zaprejo lopute in zaustavi ventilator.
n Pred grelnik je treba v zadostni razdalji namestiti filter zraka. Zaradi nezadostnega ohlajevanja brez uporabe filtra se bo s èasom pojavila nevarnost onesnaenja
grelnih palic in nato tudi njihovega unièenja. Zaèito lahko zagotovi filter KFD s filtracijskim vlokom.
17
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Elektrièni grelniki EO, EOS, EOSX
Montaa, servisiranje, vzdrevanje
n Postopna zamaitev filtra zniuje pretok zraka. Zato

je treba opazovati stanje filtra s pomoèjo tlaènega diferenènega senzorja in pravoèasno zamenjati vloek filtra.
n V elektriènem grelniku se hitrost pretoka zraka ne
sme zniati pod 1-2 m/s. Èe se zraèna moè ventilatorja
regulira z regulatorjem TRN, se po potrebi lahko blokirajo najniji nivoji regulatorja tako, da se ne bi hitrost zniala pod mejno vrednost.
Zaradi okvare ali neizpolnjevanja katerega izmed zgoraj
navedenih priporoèil se lahko pojavi okvarno stanje, ki ga
spremlja pregretje elektriènega grelnika. S pravilno prikljuèitvijo elektriènega grelnika na krmilnik je zagotovljena
celotna in sistemska zaèita.
Vsi grelniki so v skladu z normo ÈSN 33 2000-4-42 (IEC
364-4-42) standardno opremljeni z medsebojno neodvisnim omejevanjem temperature. Omejevalniki temperature
(termostati) v povezavi s krmilnikom trajno prepreèujejo
prekoraèenje mejne vrednosti v zrakovodu ter v elektroinstalacijski omari grelnika.
Osnovna (havarijska) toplotna zaèita
Pri vseh elektriènih grelnikih je zagotovljena zaèita proti
pregretju z uvrstitvijo dveh varnostnih termostatov v serijsko tokovno zanko. Termostati so tovarniko nastavljeni
na temperaturo +80 °C, pri èemer eden od njiju snema
temperaturo med grelnimi palicami, drugi pa temperaturo
ohija grelnika znotraj elektroinstalacijske omare. V primeru razklopa zanke termostata (zaradi pregretja grelnika) se mora odklopiti napajanje elektriènega grelnika.

 okvara omejevalnega termostata
 prekinitev krmilnega kroga elektriènega grelnika
n Trajno visoka izhodna temperatura zraka
 nastavljena previsoka elena temperatura na krmilniku
 okvara stikalnega releja SSR
n Nihanje izhodne temperature zraka
 velika moè grelnika EO, EOS za pripadajoè pretok
in ∆T.
Glede na kakovost regulacije se lahko tudi pri navadnih
pogojih pri grelnikih EO, EOS s krmilnikom prièakuje
veèje nihanje temperatur kot pri grelniku EOSX ali pri
grelniku EOS s tokovnim ventilom.
n Opakovaná aktivace havarijní teplotní ochrany
 noben pretok zraka zaradi napaène montae
 okvara havarijskega termostata
 prekinitev havarijskega varnostnega kroga
 okvara brezkontaktnega stikalnega releja SSR
Zgoraj navedene okvare, pri katerih prihaja do ponavljajoèega se aktiviranja toplotne zaèite, so bistvenega znaèaja, zato je potrebno takojnje popravilo naprave.
Slika
30 - namestitev
hladilnika
stikal
Pohled
ve smìru proudìní
vzduchu

Hladilnik stikal
SSR

Razirjena toplotna zaèita
Pri elektriènih grelnikih serije EOS in EOSX je toplotna
zaèita razirjena s krogom zaèite SSR. S pomoèjo
tretjega zaèitnega termostata s stikalno toèko +45 °C
se snema temperatura hladilnika stikalnih relejev SSR.
Pri njenem prekoraèenju se krmilni signal odklopi od
SSR. Termostat po ohladitvi krmilni krog samodejno
vklopi, pri èemer ventilatorji obratujejo ves èas brez zaustavitve.

Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
Elektrièni grelnik zahteva redno kontrolo vsaj na zaèetku
kurilne sezone.
n Pri obratovanju je treba preverjati predvsem èistost
povrine grelnika, povrinsko temperaturo ter celovitost
vseh prikljuènih kablov.
n Treba je paziti na pravilno funkcijo stikanja in zaèite.
Pri zaustavitvi klimatizacijske naprave zaradi pregretja
grelnika in aktiviranju zaèitne havarijske funkcije je treba ugotoviti in odstraniti vzrok v skladu s postopkom navedenim v pripadajoèih montanih navodilih.

Mona okvarna stanja
Pri prvem zagonu zraèilnega sistema se lahko pojavijo
nekatera nezaelena stanja. V naslednjem besedilu so
navedene najpogosteje okvare in njihovi moni vzroki:

n Trajno nizka izhodna temperatura zraka

 nastavljena prenizka elena temperatura na krmilniku
 nizka moè grelnika za pripadajoè pretok in ∆T
 nepravilna prikljuèitev (polarnost) sponk Q14, GC
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EOS

Tip

Rozmìrová
Dimenzij!
skaøada
serija
b
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50

"

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

EO

Tip

Rozmìrová
Dimenzij!
skaøada
serija
b
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

%



#

Výkon
Moè [kW]

PE
N
U
V
W

$

$

%



#

Výkon
Moè [kW]
! "#

El. grelnik
EO

El. grelnik
EOS

GC, Q14
 krmilni signal 10-40V/
DC (+ Q14)

554

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

! "#

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

:

TH3(t=45°C)

PE
N
U
V
W

5
6
TH1(t=80°C)
TH2(t=80°C)

GC
Q14
GE
E3
TH1(t=80°C)
TH2(t=80°C)

Typ

Typ

Rozmìrová
Dimenzijskaøada
serija
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50
!

"

:

b

EOS

Tip

Rozmìrová
Dimenzijskaøada
serija
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50

!

b

"

$

b

$

b

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

EO

Tip

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

:

b
b

%

b



b
b
b
b
b
b

#

Výkon
Moè [kW]

b
b
b
b

b
b

%

b



b
b
b
b
b
b

#

Výkon
Moè [kW]

b
b
b
b

b
b
b b
b b
b b

! "#

El. grelnik
EO

El. grelnik
EOS

GC, Q14
 krmilni signal 10-40V/
DC (+ Q14)

554

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

b
b
b b
b b
b b

! "#

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

:

1

Typ

Typ

TH3(t=45°C)

PE
N
U
V
W
PE
N
U
V
W

5
6
TH1(t=80°C)
TH2(t=80°C)

GC
4
Q14
GE
E3
5
6
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EOSX

Tip

Rozmìrová
Dimenzijskaøada
serija
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50

!

"

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

EOSX

Tip

Rozmìrová
Dimenzijskaøada
serija
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

$

%

b



b
b
b
b
b
b

#

$

%



#

Výkon
Moè [kW]

! "#

b
b
b
b
b

! "#

554

El. grelnik
EOSX

GC, Q14
 krmilni signal 10-40V/DC(+Q14)
Q31
 vklop prve sekcije (-Q31)
Q32
 vklop druge sekcije (-Q32)

554

El. grelnik
EOSX

GC, Q14
 krmilni signal 10-40V/DC(+Q14)
Q31
 vklop prve sekcije (-Q31)
Q32
 vklop druge sekcije (-Q32)

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

PE
N
U
V
W

Výkon
Moè [kW]

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

1
2

Typ

Typ

3
4
5
TH3(t=45°C)

PE
N
U
V
W

1
Q31
2
Q32
4
Q14
5
TH3(t=45°C)

GE
E3
6
TH1(t=80°C)
TH2(t=80°C)

Q31
Q32
Q35
Q14
GE
E3
6
TH1(t=80°C)
TH2(t=80°C)

!

:

"

EOSX

Tip

Rozmìrová
Dimenzijskaøada
serija
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50

!

"

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

EOSX

Tip

Rozmìrová
Dimenzijskaøada
serija
30 - 15
40 - 20
50 - 25
50 - 30
60 - 30
60 - 35
70 - 40
80 - 50
90 - 50

N
 nièni vodnik
U, V, W
 sponke napajanja
3 x 400V/50Hz
PE
 sponka za zaèitni vodnik

:

$

%



#

Moè [kW]
Výkon

b
b
b
b

$

%



#

Výkon
Moè [kW]

b
b
b

! "#

554

El. grelnik
EOSX

El. grelnik
EOSX

GC, Q14
 krmilni signal 10-40V/DC(+Q14)
Q31
 vklop prve sekcije (-Q31)
Q32
 vklop druge sekcije (-Q32)

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

! "#

GC, Q14
 krmilni signal 10-40V/DC(+Q14)
Q31
 vklop prve sekcije (-Q31)
Q32
 vklop druge sekcije (-Q32)

554

G3, E3
 termokontakti
maks. 230V/1A

Q33
1

1
Q31
2
Q33
3

Q35

TH3(t=45°C)

Typ

Typ

4
Q14
5

PE
N
U
V
W

PE
N
U
V
W

2
Q34
4
Q14
5
TH3(t=45°C)

GE
E3
6
TH1(t=80°C)
TH2(t=80°C)

GE
E3
6
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Elektrièni grelniki EO, EOS, EOSX

Vezalni naèrti

Vodni grelniki VO
Tehnièni podatki
Delovni pogoji
Ogrevan zrak ne sme vsebovati trdnih, vlaknatih, lepljivih
in agresivnih primesi. Zrak mora biti brez kemiènih snovi,
ki povzroèajo korozijo ali razjedajo aluminij, baker in
cink. Najviji dovoljeni delovni parametri grelne vode:
n maksimalna dovoljena temperatura vode ... +100 °C
n maksimalni dovoljeni tlak vode ........ ..........1,6 MPa

Lega in namestitev
Pri projektiranju namestitve grelnika v klimatizacijski napravi priporoèamo upotevanje naslednjih naèel:
n Èe je toploprevodna tekoèina voda, se grelniki lahko
nameèajo samo v notranjem, temperiranem okolju, v
katerem se temperatura okolice grelnika ne spusti pod
zmrzièe (med obratovanjem ne velja za ogrevan zrak).
n Namestitev v zunanjem okolju je dopustna le, èe je
toploprevodna tekoèina zmes proti zmrzovanju (najpogosteje raztopina etilenglikola), vendar je treba upotevati
toplotno omejitev pri uporabljenem servopogonu.
n Vodni grelniki lahko delujejo v vsaki legi, ki omogoèa
odzraèevanje grelnika.
n Vedno je treba zagotoviti kontrolni in servisni dostop
do grelnika.
n Pred grelnikom mora biti nameèen filter zraka, ki
èiti grelnik pred onesnaenjem.
n Za dosego maksimalne moèi je treba grelnik priklopiti
najprej kot protitoèen.
n Grelnik v sklopu se lahko namesti tako pred kot tudi
za ventilator. Èe je grelnik pred ventilatorjem, je treba regulirati moè grelnika tako, da se ne bi prekoraèila maks.
dovoljena temperatura zraka, ki ga prenaa ventilator.
n Èe je grelnik uvrèen za ventilator, priporoèamo, da
med ventilator in grelnik projektirate distanèni element
za pomiritev zraènega toka (npr. cev z dolino od 1 do
1,5 m).
Dodatna oprema ni sestavni del grelnika, zato se mora
naroèati posebej.

Odzraèenje grelnika
Èe elite, da grelnik pravilno izvaja svoje funkcije, morate zagotoviti njegovo zanesljivo odzraèenje, in to najbolje
samodejno. Samodejni odzraèevalni ventil TACO z zunanjim navojem G1/2" je namenjen za privitje neposredno
v zbiralnike grelnika. Nameèa se na najvijem mestu
obeh zbiralnikov.
Zahvaljujoè majhnim dimenzijam je ventil primeren
predvsem za namestitev grelnika neposredno pod stropom prostora.
Odzraèevanje grelnika se lahko izvaja roèno ali samodejno. Glede na to, da se grelnik najpogosteje nameèa na
teko dostopnih mestih v viinah ali tehnolokih stropih,
je samodejno odzraèenje obvezno. Samodejni odzraèevalni ventil TACO (slika 31), z zunanjim navojem 1/2", je
namenjen za privitje neposredno v zbiralnike grelnika.
Nameèa se na najvijem mestu zbiralnikov.
Najviji dovoljeni obratovalni parametri grelne vode:
n maksimalna obratovalna temperatura vode 100 °C
n maksimalni obratovalni tlak vode ............... 0,85 MPa
n minimalni obratovalni tlak vode .................. 20 kPa

Ventil mora biti nameèen navpièno ali poevno, z glavo
usmerjeno navzgor oziroma vodoravno. V nobenem primeru se ne sme nameèati z glavo usmerjeno navzdol!
Minimalni obratovalni tlak vode v sistemu zagotavlja, da
niti pri znianju tlaka v sesalnem delu mealnega vozlièa ne bo prihajalo do vsesavanja zraka skozi odzraèevalni ventil v izhodnem zbiralniku grelnika.
Opozorilo! Kot toploprevodni medij se uporabljajo zmesi proti zmrzovanju:
- vode in etilenglikola (Antifrogen N)
- vode in 1,2-propilenglikola (Antifrogen L)
Le-te omogoèajo znianje temperature zmrzovanja toploprevodnega medija v izmenjevalniku toplote glede na %
koncentracije.
Za drugo vrsto dodatkov je potrebna potrditev dobavitelja
o njihovi skladnosti z nabrekljivimi obroèki (vloki).
Slika 31 - odzraèevalni ventil TACO
glava ventila

navoj ventila

Montaa
n Pred montao je treba napravo temeljito pregledati,

kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu cevi, lamele in zbiralniki grelnika, izolacije vodnikov
èrpalke in servomotorja mealnega vozlièa.
n Èe je toploprevodna tekoèina voda, se grelniki in vozlièa lahko nameèajo samo v notranjem, temperiranem
okolju, v katerem se temperatura okolice grelnika ne
spusti pod zmrzièe (med obratovanjem ne velja za
ogrevan zrak).
n Namestitev v zunanjem okolju se ne priporoèa. Dopustna je le, èe je toploprevodna tekoèina zmes proti
zmrzovanju (najpogosteje raztopina etilenglikola v koncentraciji, ki ustreza temperaturam). Treba pa je upotevati toplotno omejitev pri uporabljenem servopogonu.
n Vodnih grelnikov ni treba nameèati na samostojna
obeala, lahko se uvrstijo v cevno progo. V nobenem primeru pa se grelniki ne smejo obremenjevati z nategovanjem, predvsem pa s sukanjem prikljuèene cevne proge.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice grelnika nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic posameznih delov sistema Vento se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8. Prevodno povezavo je
treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani
na enem spoju prirobnice ali preko povezave s Cu vodnikom.
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Vodni grelniki VO
Montaa, servisiranje, vzdrevanje
n Prirobnice s stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi

okrepitve na sredini dodatno poveite e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev prirobnic.
n Vodni grelniki lahko delujejo v vsaki legi, ki omogoèa
odzraèenje. Najpogosteje lege grelnika so navedene na
sliki 34. Pri legah A, B, C morajo biti toèke namestitve
odzraèevalnih ventilov TACO (oznaèene so s puèico)
najvije. Lega D ponazarja nedopustno namestitev, ki ne
omogoèa odzraèenja grelnika.
n Odzraèevalni ventili TACO morajo biti nameèeni
tako, kot je navedeno na sliki 32, vertikalno (navpièno) z
glavo navzgor - pogled A ali horizontalno (vodoravno) pogled B. V nobenem primeru se ne sme namestiti navpièno niti poevno z glavo navzdol - C, D.
n Odzraèevalni ventili TACO se privijejo v odprtine v dovodnem in odvodnem zbiralniku na najviji toèki (slika
34). Odprtine v zbiralnikih so opremljene z notranjim navojem G 1/2" in so tovarniko zapolnjeni z zamaki.
Slika 32 – lege ventila TACO

A

B

C

D

sme uporabiti nasilje. Pri neprimernem rokovanju se lahko deformirajo in pokodujejo cevi med zbiralniki in
stransko steno grelnika.
n Pred grelnikom mora biti vedno nameèen filter zraka, ki èiti grelnik pred onesnaenjem.
n Grelnik v sklopu se lahko namesti tako pred kot tudi
za ventilator. Èe je grelnik pred ventilatorjem, je treba regulirati moè grelnika tako, da se ne bi prekoraèila maks.
dovoljena temperatura znotraj ventilatorja.
n Èe je grelnik uvrèen za ventilator, priporoèamo, da
med ventilator in grelnik projektirate ravne cevi z dolino
1-1,5 m za pomiritev zraènega toka.
n Za dosego maksimalne moèi je treba grelnik prikljuèiti kot protitoèen (slika 35). Pri sotoèni prikljuèitvi ima
grelnik nijo moè, ampak je nekoliko veè odporen proti
zmrzovanju.
n Premiljena konstrukcija zbiralnikov omogoèa poljubno vrtenje enega grelnika, pri èemer bo vedno mona
ohranitev protitoène zasnove in prikljuèitev ventilov s toplotnim tipalom na pravilno mesto.
n Pri namestitvi pod tehnolokim stropom je treba
ohraniti kontrolni in servisni dostop do celega grelnika.
Kontrolo in vzdrevanje zahtevajo predvsem odzraèevalni
ventili.

n Na spodnjo stran odvodnega zbiralnika se podob-

no kot odzraèevalni ventili namesti ohije tipala zaèite
pred zmrzovanjem NS 130R.
n Èe se pri polnjenju vode v sistem zahteva pospeeno
odzraèenje, se mora na ventilu TACO odpreti vijak z narebrièeno glavo za en ali dva obrata. Po pospeenem odzraèenju se mora vijak trdno zategniti. Po zategnitvi glave deluje ventil popolnoma samodejno.
n Obstaja monost, da pri prvem odzraèenju ventila
uide veè kapljic vode. Pri navadnem obratovalnem naèinu
do tega ne prihaja veè.
n Pri onesnaenju notranjosti ventila se morajo zamenjati nabrekljivi obroèki (vloki ventila). Odzraèevalni ventil
TACO ima vgrajen povratni ventil, zato niti pri zamenjavi
nabrekljivih obroèkov grelnika ni treba izprazniti.
n Pri navitju gibkih cevi mealnega vozlièa, ohija toplotnega tipala NS130R ali odzraèevalnega ventila se ne

ç
ç

Slika 34 - lege grelnika

A

B
ç
ç

C

ç
ç

D

Slika 35 - prikljuèitev grelnika

Slika 33 - namestitev ventila TACO

A protitoèna
ventili TACO

odvodni zbiralnik
mealno vozlièe

ç

izhod vode

ç

vhod vode

vhod
vode

tup
vs
ch
du
vz

prikljuèitev

izhod
vode

B sotoèna
dovodni zbiralnik
ohije NS 130R
zamaek zbiralnika
kabel tipala NS 130R

prikljuèitev

vhod
vode

p
stu
vý
ch
du
z
v

izhod
vode
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Mealna vozlièa SUMX
Montaa, servisiranje, vzdrevanje
Delovni pogoji
Voda, ki teèe skozi mealno vozlièe, ne sme vsebovati
umazanij, trdnih primesi in agresivnih kemiènih snovi, ki
razjedajo baker, medenino, nerjavno jeklo, cink, plastiène mase, gumo, litino. Najviji dovoljeni obratovalni parametri grelne vode so naslednji:
n maksimalna dovoljena temperatura vode ... +110 °C
n maksimalni dovoljeni tlak vode .................. 1 MPa
Temperatura vode se med obratovanjem ne sme zniati
pod temperaturo zraka okolice. V nasprotnem primeru
obstaja nevarnost kondenzacije vlage v navitju motorja
èrpalke.

n Veèina vijaènih spojev mealnega vozlièa, razen vijaèenja filtra, je zalepljena. Navoji filtra so zaradi enostavnega rokovanja zatesnjeni s teflonskim trakom. Po montai vozlièa (slika 37) se mora filter vedno obrniti tako,
da je lovilna posoda usmerjena navzdol! Pri nepravilni
legi obstaja poveèana nevarnost onesnaevanja filtracijskega sita in njegove zamaitve.
Slika 37 - orientacija filtra

Lega in namestitev
Pri projektiranju namestitve mealnega vozlièa priporoèamo upotevanje naslednjih naèel:
n Èe je toploprevodna tekoèina voda, se mealno vozlièe lahko nameèa samo v notranjem, temperiranem
okolju, v katerem se temperatura okolice nikoli ne spusti
pod zmrzièe.
n Namestitev v zunanjem okolju je dopustna le, èe je
toploprevodna tekoèina zmes proti zmrzovanju (najpogosteje raztopina etilenglikola).
n Mealno vozlièe mora biti pritrjeno naèeloma tako,
da je gred motorja èrpalke v vodoravni legi!
n Mealno vozlièe (vkljuèno z nerjavnimi cevmi) mora
biti nameèeno v takni legi, ki omogoèa njegovo odzraèenje.
n Pri namestitvi v tehnolokem stropu je treba ohraniti
kontrolni in servisni dostop do celega mealnega vozlièa.
n Mealno vozlièe se z nerjavnimi cevmi nameèa neposredno na grelnik. Èe to zahtevajo dispozicijski pogoji, se cevi pred montao lahko dodatno skrajajo.
n Na krogelne zaporne ventile s trdnim notranjim navojem G 1" se prikljuèijo cevi kotlovega kroga. V nobenem
primeru se mealno vozlièe ne sme obremenjevati z nategovanjem in s sukanjem prikljuèenih cevi.
n Mealna vozlièa se morajo nameèati na samostojna obeala s pomoèjo kurjakih objemk, ki se lahko pritrjujejo na steno, klimatizacijske cevi ali na pomono
konstrukcijo.
n Pri namestitvi pod tehnolokim stropom je treba zaradi enostavne prikljuèitve kablov ohraniti kontrolni in servisni dostop do celega mealnega vozlièa. Predvsem
filter zahteva redno kontrolo, vzdrevanje in èièenje.
Slika 36 - montaa s pomoèjo objemk

Zniana prehodnost ali celo neprehodnost filtra pomeni:
 izrazito znianje moèi grelnika
 tveganje zamrznitve grelnika!!!
n e med preizkusnim obratovanjem je treba kontrolirati
in èistiti lovilno posodo. Èe je filter pogosto onesnaen,
se mora oèistiti grelni krog. Nujna je tudi kontrola filtra
med navadnim obratovanjem naprave.
n Pri èièenju filtra je treba zapreti krogelne zapiralne
ventile in prestaviti tripotni ventil z roènim vrtenjem servopogona desno vse do naslona. Pri takni nastavitvi pride
do minimalnega uhajanja vode iz sistema.
Slika 38 - prikljuèni elementi
klimatizacijske cevi
mealno vozlièe
vodni grelnik
povezavna letvica

ohije kabla - povezavna letvica NS 130R
zamaek zbiralnika

Objemka za pritrditev vozlièa
(ni sestavni del dobave)

n Mealno vozlièe je treba namestiti tako, da zrak lahko uhaja v prostore prezraèevanja grelnika ali prezraèevanja kotlovega kroga. Predvsem povezovalne nerjavne
cevi se morajo po namestitvi izoblikovati tako, da ne bi
ustvarjale sifona.
n Mealno vozlièe mora biti naèeloma pritrjeno tako,
da bi bila gred motorja èrpalke v vodoravni legi!
n Po napolnitvi vode v sistem je treba odzraèiti obtoèno
èrpalko v skladu z napotki proizvajalca.
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Mealna vozlièa SUMX
Montaa, servisiranje, vzdrevanje
n V projektu je za tipsko oznako mealnega vozlièa v

smer 2

oklepajih navedena hitrost èrpalke. Npr. mealno vozlièe SUM 40-6,3 (3) za krmilni sistem ima èrpalko UPS
25-40 nastavljeno na hitrost 3 v skladu s tevilko v oklepajih (3). Hitrost èrpalke se nastavlja med montao z vrtljivim
Slika 39
plastiènim koleèkom na èrpalki.
smer 3
n Pri prikljuèevanju mealnega
vozlièa je treba preveriti pravilno
nastavitev tripotnega ventila in
servopogona. Ventil ima iz treh
smeri zaprto vedno tisto smer,
proti kateri je usmerjena poevno
odrezana ploskev na gredi ventila
smer 1
(slika 39). Pri sestavljenem
poevno odrezana ploskev
mealnem vozlièu se nastavitev
lahko loèi po utoru na èelu podaljka gredi. Ta podaljek
v bistvu predstavlja valjasto redukcijo, ki je pritrjena v objemki servopogona (slika 40). Utor je vedno usmerjen
proti zaprti vodni poti.
Opozorilo! Pomembna je lega utora, ne pa lega plastiène solzice, ki jo lahko neovirano vrtite.
n Legi A, B (slika 40) sta skrajni legi obratovanja servopogona. Èe se servopogon vrti v nepravilni smeri, tj. pri
signalu "ogrevanje" desno in "brez ogrevanja" levo, je treba samo preklopiti preklopno stikalo smeri vrtenja v drugo lego.

smer vrtenja

ç

Slika 40 - skrajni legi obratovanja servopogona

A

ç
utor

A

ogrevanje 0%
servopogon desno

B

B ogrevanje
100%
servopogon levo

ç

ç

n Èe èrpalka kotlovega kroga obratuje samo za en grelnik VO, se mora regulacijski ventil obtoka (bypass) popolnoma odpreti. Èe je na kotlov krog prikljuèeno veè
mealnih vozliè (oziroma druga grelna telesa), se lahko
z duitvijo obtoènega ventila nastavijo enake tlaène diference na vhodu v vsa mealna vozlièa.
Deli sistema zaèite pred zmrzovanjem

n Toplotno tipalo NS 130R, ki je sestavni del sistema

zaèite pred zmrzovanjem krmilnikov, mora biti naèeloma nameèeno na spodnji strani zbiralnika izhodne vode
iz grelnika, kot je prikazano na sliki 33. Nerjavno ohije
tipala se namesto zamaka privije v odprtino zbiralnika z
notranjim navojem G 1/2".
n Toplotno tipalo NS 120, ki je sestavni del sistema zaèite pred zmrzovanjem krmilnika, mora biti vedno nameèeno v smeri pretoka zraka na primernem mestu v
toku zraka ca. 1 m za grelnikom (pri zunanji klimatizacijski enoti v cevi v prostoru, ki ne zmrzuje - ne sme

zmrzovati pri mirovanju klimatizacijske enote), najbolje
na spodnji strani zrakovoda. Tipalo se pritrjuje na steno
cevi s pomoèjo kronega pritrdilnega obroèka, ki je sestavni del tipala.
n Pred grelnikom (v smeri pretoka zraka) mora biti nameèena zapiralna loputa s servopogonom LKS oziroma
LKSF.
Slika 41 - pogled od spodaj
izhod vode iz grelnika
vhod vode v grelnik

ohije tipala NS 130R
vodni grelnik VO

Opis morebitnih okvar
Po oivitvi zraèilnega sistema se lahko pojavijo nekatera
nezaelena stanja. V naslednjem besedilu so navedene
najpogosteje okvare in njihovi moni vzroki:
n Trajno nizka izhodna temperatura zraka
- majhen pretok in tlak tople vode v kotlovem krogu
- nizka temperatura vode v kotlovem krogu
- nizka nastavljena temperatura zraka na krmilnem
sistemu
- nizki vrtljaji (hitrost) èrpalke v vozlièu SUMX
- zamaeno sito v vozlièu SUMX
- napaèno nastavljen tripotni ventil in servopogon
v vozlièu
- neodzraèena èrpalka (oziroma ves sistem)
- slaba zasnova sklopa VO in SUMX
n Trajno visoka izhodna temperatura zraka
- velik pretok in tlak tople vode v kotlovem krogu
- visoka nastavljena temperatura zraka na krmilnem
sistemu
- napaèno nastavljen tripotni ventil in servopogon
v vozlièu
- slaba zasnova sklopa VO in SUMX
n Nihanje izhodne temperature zraka
- velik pretok in tlak tople vode v kotlovem krogu
- napaèno nastavljen tripotni ventil in servopogon
v vozlièu
- slaba zasnova sklopa VO in SUMX
n Ponovno aktiviranje zaèite pred zmrzovanjem
- majhen pretok in tlak tople vode v kotlovem krogu
- nizka temperatura vode v kotlovem krogu
- nizka nastavljena temperatura zraka na krmilnem
sistemu
- nizki vrtljaji (hitrost) èrpalke v vozlièu SUMX
- zamaeno sito v vozlièu SUMX
- napaèno nastavljen tripotni ventil in servopogon
- neodzraèena èrpalka (oziroma ves sistem)
- slaba zasnova sklopa VO in SUMX
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Mealna vozlièa SUMX
Montaa, servisiranje, vzdrevanje
Ponovno aktiviranje zaèite pred zmrzovanjem lahko povzroèijo tudi prevelika odstopanja temperature. Vzroki so
navedeni v odstavku zgoraj.
Èe je temperatura izhodne vode iz grelnika trajno in oèitno (e po dotiku) vija kot +30 °C, je vzrok okvare lahko
napaka krmilnega sistema oziroma tipala.

Elektrièna instalacija
n Elektrièno instalacijo lahko izvaja samo delavec s
koncesijo po splono veljavnih predpisih.

n Èrpalka mealnega vozlièa se prikljuèuje preko last-

ne povezavne letvice v skladu z navodili. Servopogon ima
izpeljan prikljuèni kabel, ki ga je treba prikljuèiti v instalacijski omari (omara ni sestavni del dobave).
n Èrpalka in servopogon mealnega vozlièa sta napajana in upravljana preko krmilnika.
n Osnovni vezalni naèrt vozlièa in krmilnika je naveden
na sliki 42.
n Po prikljuèitvi mealnega vozlièa je treba preveriti
pravilno smer vrtenja servopogona glede na krmilni signal
(ogrevanje - brez ogrevanja).
n Po zagonu èrpalke je treba izmeriti tok, ki ne sme
prekoraèiti maksimalnega dovoljenega toka Imaks., navedenega na proizvodnem èitku èrpalke.

Obratovanje, vzdrevanje in servisiranje
Vodni grelnik in mealno vozlièe zahtevata redno kontrolo vsaj na zaèetku in na koncu kurilne sezone. Pri obratovanju je treba posebej kontrolirati, da bi bil sklop pravilno odzraèevan in da ne bi prihajalo do uhajanja vode
oziroma do poveèanja tlaènih izgub v vodnem krogu ali
na strani zraka (z onesnaenjem). Treba je nadzorovati
pravilno funkcijo èrpalke, servopogona in predvsem skrbeti za èistost filtrov v regulacijskem vozlièu. Pri ustavitvi klimatizacijske naprave zaradi funkcije zaèite pred
zmrzovanjem je treba ugotoviti in odstraniti vzrok v skladu s postopkom, navedenim v odstavku "opis morebitnih
okvar".
Vse pomembne varnostne funkcije sistema, med katere
sodi tudi zaèita grelnikov pred zmrzovanjem, mora krmilnik nenehno nadzorovati.
Pozor! V zimskem obdobju krmilnik ne sme biti dalj
èasa odklopljen od elektriènega omreja! Posebej
nevaren je izpad napajanja med obratovanjem klimatizacijske naprave!

Slika 42 - vezalni naèrt mealnega vozlièa

Prikljuèitev èrpalke

Èrpalka
vozlièa SUMX

1 x 230V + PE + N +I
PE....sponka za zaèitni vodnik
N....nièni vodnik
L.....fazni vodnik

Prikljuèitev servopogona

Servopogon
vozlièa SUMX

1....sponka za ozemljitev
2....24 V AC
3....krmilni signal
4....merilna napetost
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Vodni hladilniki CHV
Tehnièni podatki
Delovni pogoji

Odvajanje kondenzata

Hlajen zrak ne sme vsebovati trdnih, vlaknatih, lepljivih in
agresivnih primesi. Zrak mora biti brez kemiènih snovi, ki
povzroèajo korozijo ali razjedajo aluminij, baker in cink.
Najvišji dovoljeni obratovalni parametri hladilne vode oziroma snovi:
maksimalni obratovalni tlak vode.....................1,5 MPa

V hladilniku je za zbiranje kondenzata nameèena kad,
ki je zakljuèena z ustjem za prikljuèitev sklopa za odvajanje kondenzata. Sklopi za odvajanje kondenzata se
dobavljajo le kot posebej naroèena oprema. Viina sifona
je odvisna od skupnega tlaka ventilatorja in zagotavlja
njegovo pravilno funkcijo. Sifon mora biti zasnovan v
skladu s tlakom ventilatorja (slika 43).

Lega in namestitev
Pri projektiranju namestitve hladilnika v klimatizacijski
napravi priporoèamo upotevanje naslednjih naèel:
n Èe je hladilna tekoèina voda, se hladilniki lahko nameèajo samo v notranjem, temperiranem okolju, v katerem se temperatura okolice hladilnika ne spusti pod
zmrzièe (osnovni pogoj je upotevanje temperature
transportiranega zraka).
n Namestitev v zunanjem okolju je dopustna le, èe je
hladilna tekoèina zmes proti zmrzovanju (najpogosteje
raztopina etilenglikola), vendar je treba upotevati toplotno omejitev pri uporabljenem servopogonu mealnega
vozlièa.
n Vodni hladilniki lahko delujejo samo v vodoravni legi,
ki omogoèa odvajanje kondenzata in odzraèenje hladilnika.
n Vedno je treba ohraniti kontrolni in servisni dostop do
hladilnika.
n Pred hladilnikom mora biti nameèen filter zraka, ki
èiti grelnik pred onesnaenjem (èe ni nameèen npr. e
pred grelnikom).
n Za dosego maksimalne moèi je treba grelnik priklopiti
kot protitoèen.
n Hladilnik v sklopu se lahko namesti tako pred kot tudi
za ventilator.
n Èe je hladilnik uvrèen za ventilator, priporoèamo, da
med ventilator in hladilnik projektirate distanèni element
za pomiritev zraènega toka (npr. cev z dolino od 1 do
1,5 m).
Slika 43 - odvajanje kondenzata
Tabela 2 - tlak
H (mm) K (mm)
100
55
200 105
260 140

H
K

P (Pa)
600
1100
1400

H... viina sifona
K... viina odtoka sifona
P... skupni tlak ventilatorja

Montaa
n Pred montao je treba napravo temeljito pregledati,

kar velja predvsem po daljem skladièenju. e posebej
je treba paziti, ali nekateri del ni pokodovan, ali so v
redu cevi, lamele in zbiralniki hladilnika, izolacije vodnikov èrpalke in servomotorja mealnega vozlièa.
n Èe je hladilna tekoèina voda, se hladilniki in vozlièa
lahko nameèajo samo v notranjem, temperiranem okolju, v katerem se temperatura okolice ne spusti pod zmrzièe.
n Namestitev v zunanjem okolju je dopustna le, èe je
toploprevodna tekoèina zmes proti zmrzovanju (najpogosteje raztopina etilenglikola v koncentraciji, ki ustreza
temperaturam). Treba pa je upotevati toplotno omejitev
pri uporabljenem servopogonu prikljuèenega mealnega
vozlièa.
n Vodnih hladilnikov ni treba nameèati na samostojna
obeala: lahko se uvrstijo v cevno progo. V nobenem primeru pa se hladilniki ne smejo obremenjevati z nategovanjem, predvsem pa s sukanjem prikljuèene cevne proge.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice hladilnika nalepi samolepilno tesnilo. Montaa
prirobnic posameznih delov sistema Vento se izvaja s
pocinkanimi vijaki in maticami M8. Prevodno povezavo je
treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani
na enem spoju prirobnice ali preko povezave s Cu vodnikom.
n Vodni hladilniki lahko obratujejo le v vodoravni legi, ki
omogoèa odzraèenje in odvajanje kondenzata.
n Èe se pri polnitvi vode v sistem zahteva pospeeno
odzraèenje, se mora demontirati zgornji pokrov hladilnika
in za en ali dva obrata odpreti vijak z narebrièeno glavo
na ventilu TACO. Po pospeenem odzraèenju se mora
vijak trdno zategniti. Po zategnitvi glave deluje ventil popolnoma samodejno.
n Obstaja monost, da pri prvem odzraèenju ventila
uide veè kapljic vode. Pri navadnem obratovalnem naèinu
do tega ne prihaja veè.
n Pri onesnaenju notranjosti ventila se morajo zamenjati nabrekljivi obroèki (vloki ventila). Odzraèevalni ventil
TACO ima vgrajen povratni ventil, zato niti pri zamenjavi
nabrekljivih obroèkov grelnika ni treba izprazniti.
n Opozorilo: Kot toploprevodni medij se lahko uporabljajo zmesi proti zmrzovanju:
- vode in etilenglikola (Antifrogen N)
- vode in 1,2-propilenglikola (Antifrogen L)
n Pri navitju gibkih cevi mealnega vozlièa in odzraèevalnega ventila se ne sme uporabiti nasilje. Pri neprimernem rokovanju se lahko deformirajo in pokodujejo cevi
med zbiralniki in stransko steno grelnika.
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Direktni hladilniki CHF
Tehnièni podatki
Montaa, servisiranje, vzdrevanje
n Za dosego maksimalne moèi je treba hladilnik priklo-

piti najprej kot protitoèen.
n Pred hladilnikom mora biti vedno nameèen filter zraka, ki varuje hladilnik pred onesnaenjem.
n Pri namestitvi pod tehnolokim stropom je treba
ohraniti kontrolni in servisni dostop do celega grelnika.
Kontrolo in vzdrevanje zahtevajo predvsem odzraèevalni
ventili.
Pred uporabo in po daljem mirovanju enote se mora sifon skozi plastièen zamaek napolniti z vodo. Enota se
tudi lahko opremi s sifonom z blokado vonjev in krogelnim zapiralom (velja samo za sekcije s podtlakom).
Tega sifona pred zaèetkom obratovanja ni nujno napolnjevati z vodo.

Slika 44 - odvajanje kondenzata
Tabulka 2  tlak...
H (mm) K (mm)
100
55
200 105
260 140

H
K

P (Pa)
600
1100
1400

H... výka sifonu
K... výka odtoku sifonu
P... celkový tlak ventilátoru

Delovni pogoj
Hlajen zrak ne sme vsebovati trdnih, vlaknatih, lepljivih in
agresivnih primesi. Zrak mora biti brez kemiènih snovi, ki
povzroèajo korozijo ali razjedajo aluminij, baker in cink.
Uparjalnik hladilnika je napolnjen z zaèitnim plinom, ki
se ob prikljuèitvi v hladilni krog izpusti. Za delovno napolnitev se lahko uporabljajo hladiva R123, R134a, R152a,
R404a, R407c, R410a, R507, R12, R22.

Lega in namestitev
Pri projektiranju namestitve direktnega uparjalnika v klimatizacijski napravi priporoèamo upotevanje naslednjih
naèel:
n Direktni uparjalniki lahko delujejo v legi, ki omogoèa
odvajanje kondenzata.
n Vedno je treba ohraniti kontrolni in servisni dostop do
hladilnika.
n Pred hladilnikom mora biti nameèen filter zraka, ki
èiti grelnik pred onesnaenjem (èe ni nameèen npr. e
pred grelnikom).
n Za dosego maksimalne moèi je treba direktni uparjalnik priklopiti kot protitoèen.
n Hladilnik v sklopu se lahko namesti tako pred kot
tudi za ventilator.
n Èe je hladilnik uvrèen za ventilator, priporoèamo, da
med ventilator in uparjalnik projektirate distanèni element
za pomiritev zraènega toka (npr. cev z dolino od 1 do
1,5 m).

Montaa, servisiranje, vzdrevanje
Montao, servisiranje in vzdrevanje vkljuèno s kondenzacijsko enoto mora izvajati pooblaèeno podjetje, ki
ima potrebno opremo in dovoljenja.
n Direktnih uparjalnikov CHF ni nujno nameèati na
samostojna obeala, lahko se uvrstijo v cevno progo. V
nobenem primeru pa se hladilniki ne smejo obremenjevati z nategovanjem in e posebej s sukanjem prikljuèene
cevne proge.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice hladilnika nalepi samolepilno tesnilo. Montaa
prirobnic posameznih delov sistema Vento se izvaja s
pocinkanimi vijaki in maticami M8. Prevodno povezavo je
treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani
na enem spoju prirobnice ali preko povezave z bakrenim
vodnikom.
27
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Lamelni rekuperatorji HRV
Tehnièni podatki
Delovni pogoji in lega
Dovodni in odvodni zrak mora biti brez trdnih, vlaknatih,
lepljivih in agresivnih primesi.
Rekuperator je namenjen za uvrstitev v sistem klimatizacijske naprave tako z vzporedno progo dovoda in odvoda
zraka kot tudi z navpièno in poevno progo pod kotom
45°, vkljuèno z njihovimi razliènimi kombinacijami.
Dispozicijsko variabilnost rekuperatorja omogoèajo posebni loki OBL /45, ki jih je nujno dodeliti rekuperatorju
v tevilu, ki ustreza projektirani dispoziciji.
Pri uporabi lokov za dosego vzporednega izhoda zraka
se lahko neposredno na rekuperator prikljuèi mealna
komora SKX. Rekuperator HRV ima vendarle tudi brez
lokov standardne, nominalne prikljuène mere sistema
Vento. Rekuperator se lahko uporablja v vodoravni in navpièni legi, treba pa je zagotoviti odvajanje kondenzata iz
cevi na izhodu odvajanega zraka za rekuperatorjem. Pri
projektiranju je treba raèunati s servisnim prostorom za
iztikanje toploprevodnih vlokov.

Montaa, namestitev
n Montaa rekuperatorja se izvaja na podoben naèin
kot pri ostalih elementih sistema Vento. Mere prirobnic
so kompatibilne z ostalimi elementi. Omara rekuperatorja ima v vogalih odprtine, za katere se rekuperator lahko obesi na navojne palice z navojem M8.
n Pred montao se na èelne povezovalne povrine prirobnic nalepi samolepilno tesnilo.
n Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi
podlokami z obeh strani vsaj na enem spoju vsake prirobnice.
n Toploprevodni vloek se glede na nastanek kondenzata na posameznih lamelah (toploprevodnih povrinah) vloi v omaro rekuperatorja vedno tako, da je stran, oznaèena z nalepko VRCH, usmerjena navzgor. Tako se
glede na obliko lamelnih povrin minimalizira monost
akumulacije kondenzata na posameznih slojih in je zagotovljeno tekoèe odvajanje kapljic kondenzata z lamel.
Ker prihaja v rekuperatorju do krianja dovodne in odvodne veje, je dejanski pretoèni premer samo ca. polovica
premera cevi in tako dosega hitrost pretoka zraka priblino dvakratnih hitrosti v cevi. Odvisno od dejanske hitrosti
potem lahko prihaja do strganja kapljic kondenzata z lamel naprej v cevi. V primeru namestitev, ko prihaja do
takne situacije, je treba na izhodu iz rekuperatorja zagotoviti naklon cevi, zalotanje spojev in namestitev dodatnega odvajalnega ustja na najniji toèki cevi. Z naraèajoèo hitrostjo raste tudi razdalja, v kateri prihaja do
padanja strganih kapljic, zato je primerna razdalja glede
na hitrost pretoka zraka in obliko cevi ca. 1-3 m za rekuperatorjem.
Za odvajanje kondenzata, ki nastaja v teploprevodnem
vloku, je namenjeno PVC ustje, ki je sestavni del dobave rekuperatorja. Pritrjuje se na najnijo toèko pokrova
rekuperatorja, ki se uporablja kot zbiralna kad (pri
obeanju rekuperatorja s pokrovom spodaj) (slika 45).
Pri montai rekuperatorja HRV v legi na tleh s pokrovom
zgoraj se nameèa samo ustje na povezane cevi. V re-

kuperatorju ni zagotovljeno lovljenje kondenzata in ves
kondenzat odteèe v cevi.
Priporoèilo:
n Pred vhodom toplega in hladnega zraka v rekuperator
se morajo namestiti filtri zraka, da ne bi prihajalo do
onesnaevanja toploprevodnih povrin in s tem do zmanjevanja uèinkovitosti rekuperacije ter poveèevanja tlaènih
izgub rekuperatorja.
n Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je dalja kot
40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete e
z vijaènimi sponkami, ki bodo prepreèile razprtje letev
prirobnic.

Delovanje in vzdrevanje
Rekuperatorji HRV ne zahtevajo posebnega vzdrevanja,
èe jih uporabljate v skladu s podatki, navedenimi v oddelku "Delovni pogoji in lega". Kontrolne dejavnosti se izvajajo praviloma pri zamenjavi rekuperacijskega vloka za
poletno vgradnjo oziroma obratno. Da ne bi prihajalo do
teav s kondenzatom, je treba ohranjati prehoden sistem
odvajanja vodnega kondenzata. Zamenjavo toploprevodnega vloka (oziroma poletne vgradnje) v obliki kocke
lahko izvajate po odvitju tirih krilastih vijakov na spodnjem pokrovu rekuperatorja. Kocka je v omari rekuperatorja zavarovana v svoji legi s tirimi pomiènimi zavarovalnimi varovali. Po zrahljanju varovalnih vijakov in stranski
iztaknitvi varoval (slika 46) se lahko sname in iztakne
toploprevodni vloek ven iz omare. V primeru obeene
namestitve je treba s pritiskom na teploprevodni vloek
(z dviganjem) varovala najprej razbremeniti. Morebitne
neèistoèe na lamelah toploprevodnega vloka se lahko
previdno umijejo z raztopino detergenta.
Slika 45 - PVC ustje

ustje
kondenzata

Slika 46 - varovalni vijaki

zrahljanje
zavarovanje
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Dodatna oprema
Kaseta filtra z epom KFD

Kaseta filtra z vlokom VFK

Delovni pogoji in lega

Delovni pogoji in lega

Namestitev, vzdrevanje, servisiranje

Namestitev

Kaseta s filtrom se nameèa v klimatizacijske cevi na
zaèetek sklopa naprave (vedno pred izmenjevalnike, rekuperator, ventilator). Priporoèena lega je vodoravna ali navpièna s smerjo pretoka zraka odzgoraj navzdol. Filtri so
namenjeni za notranjo uporabo. Pri zunanji namestitvi
morajo biti zavarovani s pokrovom, ki prepreèi vdor vode.
Zraèna masa ne sme vsebovati kemiènih snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo cink in gumo. Dopusten toplotni obseg transportiranega zraka je od -30 °C do +70 °C.
Kasete se nameèajo v klimatizacijske cevi tako, da bi
bila smer pretoka zraka usklajena s puèico na omari.
Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic filtrov
se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8 (samo pri
KFD 100-50 se uporablja M10). Prevodno povezavo je
treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani
vsaj na enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini
dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila
razprtje letev prirobnic. Snemljiva kontrolna in servisna
ploèa mora biti enostavno dostopna. Pri namestitvi v
tehnolokem stropu je treba raèunati s prostorom za
odpiranje servisne ploèe in zamenjavo filtra.

Servisiranje

Filtri zahtevajo redno kontrolo stanja onesnaenosti in zamenjavo pri zamaitvi. Kontrola in zamenjava filtrov se
izvaja po demontai servisne ploèe, ki je s krilastimi vijaki pritrjena na ohije kasete. Filter se lahko iztakne tako,
da se okvir dvigne najprej nazaj (v smeri pretoka zraka) in
nato povleèe navzven iz vodilnih tirnic. Pri vloitvi novega
filtra se postopa obratno (slika 47).
Slika 47 - zamenjava epa filtra

Kaseta s filtrom se namesti v klimatizacijske cevi, na zaèetek sklopa naprave (vedno pred izmenjevalnike, rekuperator, ventilator). Delovna lega je poljubna.
Filtri so namenjeni za notranjo uporabo. Pri zunanji namestitvi morajo biti zavarovani s pokrovom, ki prepreèi
vdor vode. Zraèna masa ne sme vsebovati kemiènih snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo cink in gumo. Dopusten toplotni obseg transportiranega zraka je od -30 °C
do +70 °C.
Kasete se nameèajo v klimatizacijske cevi tako, da bi
bila smer pretoka zraka usklajena s puèico na omari.
Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic filtrov se
izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8 (samo pri VFK
90-50 se uporablja M10). Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani vsaj na
enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je
dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev
prirobnic. Snemljiva kontrolna in servisna ploèa mora biti
enostavno dostopna. Pri namestitvi v tehnolokem stropu
je treba raèunati s prostorom za odpiranje servisne ploèe in zamenjavo filtracijskega vloka.

Servisiranje

Filtracijski vloki zahtevajo redno kontrolo stanja onesnaenosti in zamenjavo filtrirne tkanine pri zamaitvi. Kontrola in
zamenjava vlokov se izvaja po demontai servisne ploèe,
ki je s krilastimi vijaki pritrjena na ohije kasete. Filtracijski
vloek se lahko iztakne tako, da se okvir dvigne iz vodilnih
tirnic. Pri vloitvi novega vloka se postopa obratno (sl. 48).
Slika 48 - dvig filtracijskega vloka

2

1

3

1. Zrahljajte krilaste vijake servisne ploèe.
2. Sprostite ploèo in jo iztaknite iz teèajev.
3. Filter iztaknite tako, da okvir dvignete najprej
nazaj (v smeri pretoka zraka) in nato ga povleèete
navzven iz vodilnih tirnic.

1

1. Zrahljajte krilaste vijake servisne ploèe.
2. Sprostite ploèo in jo iztaknite iz teèajev.
3. Filter iztaknite tako, da okvir dvignete in povleèete navzven iz vodilnih tirnic.

2

3
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Dodatna oprema
Roène lamelne lopute LKR
Delovni pogoji

Loputa je namenjena za notranjo in zunanjo uporabo v toku
zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih ali agresivnih primesi.

Lamelne lopute s pogonom LKSX
Delovni pogoji

Regulacijska loputa je namenjena za notranjo in zunanjo
uporabo v toku zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih oziroma eksplozivnih primesi.

Namestitev, vzdrevanje in servisiranje

Slika 49 - Loputa LKR

Loputa LKR
z roènim vzvodom
in mehanskim
aretiranjem lege

Lamelne lopute s pogonom LKS
Delovni pogoji

Loputa je namenjena za notranjo in zunanjo uporabo v toku
zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih ali agresivnih oziroma
eksplozivnih primesi.

Namestitev, vzdrevanje in servisiranje

Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic loput se
izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8 (samo pri merah 90-50 in 100-50 se uporablja M10). Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh
strani vsaj na enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice s
stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila
razprtje letev prirobnic.
Pri namestitvi v tehnolokem stropu je treba raèunati s
prostorom za kontrolni dostop do servopogona. Loputa se
med montao niti med obratovanjem ne sme obremenjevati s sukanjem. Po montai je treba s pritisnjeno tipko
zrahljanja servopogona preveriti, ali se lamele neovirano
vrtijo, kajti pri poveèanem uporu se zaradi deformacije lopute servopogon samodejno ustavi.

Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic loput se
izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8 (samo pri merah 90-50 in 100-50 se uporablja M10). Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh
strani vsaj na enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice s
stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila
razprtje letev prirobnic. Pri namestitvi v tehnolokem stropu je treba raèunati s prostorom za kontrolni dostop do
servopogona. Loputa se med montao niti med obratovanjem ne sme obremenjevati s sukanjem. Po montai je
treba preveriti, ali se lamele neovirano vrtijo, kajti pri poveèanem uporu se zaradi deformacije lopute servopogon
samodejno ustavi. Prikljuèitev se izvaja preko elektroinstalacijske omarice, servopogon pa je opremljen s
kablom 3x 0,75 mm2 z dolino 1 m.
Slika 52 - Prikljuèitev servopogona
LKSX ..-.. /24

Slika 53 - Loputa LKSX

Slika 50 - Prikljuèitev servopogonov loput
LKS .. - .. /24

LKS .. - .. /230

Z enim vodnikom Z dvema vodnikoma

Loputa LKSX
s servopogonom
LM24X

Obrázek 51  Klapka LKS

Loputa LKS
s servopogonom
LM24 ali LM230
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Dodatna oprema
Lamelne lopute s pogonom LKSF

Mealne komore SKX

Delovni pogoji

Delovni pogoji

Namestitev, vzdrevanje in servisiranje

Namestitev, vzdrevanje in servisiranje

Loputa je namenjena za notranjo in zunanjo uporabo v toku
zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih oziroma
eksplozivnih primesi.
Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic loput se
izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8 (samo pri merah 90-50 in 100-50 se uporablja M10). Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh
strani vsaj na enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice s
stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila
razprtje letev prirobnic.
Pri namestitvi v tehnolokem stropu je treba raèunati s
prostorom za kontrolni dostop do servopogona. Loputa se
med montao niti med obratovanjem ne sme obremenjevati s sukanjem. Po montai je treba preveriti, ali se lamele neovirano vrtijo, kajti pri poveèanem uporu se zaradi
deformacije servopogon samodejno ustavi. Prikljuèitev se
izvaja preko elektroinstalacijske omarice, servopogon pa
je opremljen s kablom 2x 0,75 mm2 z dolino 1 m.
Slika 54 - Prikljuèitev servopogona

Mealna komora je namenjena za notranjo in zunanjo(1 uporabo v toku zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih, agresivnih
oziroma eksplozivnih primesi.
Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic loput se
izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8. Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z
obeh strani vsaj na enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na
sredini dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev prirobnic. Pri namestitvi v tehnolokem stropu je treba raèunati s prostorom za kontrolni dostop do servopogona. Mealna komora se med montao
niti med obratovanjem ne sme obremenjevati s sukanjem
ali tlakom. Po montai je treba preveriti, ali se lamele neovirano vrtijo, kajti pri poveèanem uporu se zaradi deformacije komore servopogon samodejno ustavi.
Prikljuèitev se izvaja preko elektroinstalacijske omarice,
servopogon pa je opremljen s kablom 3x 0,75 mm2 z dolino 1 m.
Slika 56 - Prikljuèitev servopogona
SKX ..-.. /24

LKSF ..-.. /230

Slika 55 - Loputa LKSF

Slika 57 - Mealna komora SKX

Loputa LKSF
s servopogonom
LF 230 s havarijsko funkcijo

Mealna komora SKX
s servopogonom LM 24X
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Dodatna oprema
Eliminatorji kapljic EKP

Duilniki hrupa TKU
Delovni pogoji

Duilniki hrupa TKU so zasnovani za neposredno montao v
tirirobni zrakovod. Namenjeni so za notranjo uporabo (pri
zunanji namestitvi morajo biti opremljeni z zaèitnim pokrovom proti vdoru vode). Zraèna masa ne sme vsebovati trdnih,
vlaknatih, lepljivih ali agresivnih primesi. Maksimalna hitrost
pretoka zraka med kulisami je 20 m/s.
Èe je le mogoèe, priporoèamo, da pred duilnik projektirate
ravne cevi z dolino 1-1,5 m za delno izravnavo hitrostnega
profila zraènega toka. Za poveèanje vloene duitve se lahko
namestita dva duilnika tesno zaporedoma.

Montaa, vzdrevanje in servisiranje

Pred montao je treba preveriti stanje povrine duilnih kulis, ki ne smejo biti pokodovane. Na èelno povezovalno povrino prirobnice se nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8, pri merah 90-50 in 100-50 pa z vijaki in maticami M10. Prevodno
povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z
obeh strani vsaj na enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice
s stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na sredini
dodatno poveete e z vijaèno sponko.
Èe se dva duilnika nameèata zaporedoma, morata
biti medsebojno povezana s stranico, kjer se èela kulis
ujemajo z robom prirobnice duilnika!

Delovni pogoji

Eliminiran zrak ne sme vsebovati trdnih, vlaknatih, lepljivih in agresivnih primesi. Zrak mora biti brez kemiènih
snovi, ki povzroèajo korozijo ali razjedajo cink.

Montaa

Montao, servisiranje in vzdrevanje mora izvajati pooblaèeno podjetje z ustrezno opremo.
n Eliminatorja kapljic EKP ni nujno nameèati na samostojna obeala, lahko se uvrsti v cevno progo. V nobenem primeru pa se eliminator kapljic ne sme obremenjevati z nategovanjem in e posebej s sukanjem
prikljuèene cevne proge.
n Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice eliminatorja kapljic nalepi samolepilno tesnilo.
Montaa prirobnic posameznih delov sistema Vento se
izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8. Prevodno
povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami
z obeh strani na enem spoju prirobnice ali preko povezave s Cu vodnikom.
Slika 59 - opis delov eliminatorja kapljic


Slika 58 - kulisni duilnik hrupa TKU







 zunanje ohije,  eliminator kapljic,
 kad za kondenzat,  odvajanje kondenzata
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Dodatna oprema
Nadtlaène lopute PK

aluzije proti deju PZ

Delovni pogoji

Nadtlaèna loputa PK se nameèa navpièno na vzgon naprave v tok zraka brez trdnih, vlaknatih, lepljivih ali agresivnih primesi. Loputa je namenjena za zunanjo uporabo.
Maksimalna hitrost pretoka zraka je 6 m/s.

Namestitev

Delovna lega ni poljubna. Loputa PK v standardni izvedbi
mora biti z daljo stranico nameèena v vodoravni legi,
pri èemer se lamele morajo samostojno (gravitacijsko)
zapirati. Dovoljena smer pretoka je oznaèena na sliki 60.
Loputa se pritrjuje za zavihek z vijaki za les ali s samoreznimi vijaki na pomoni leseni ali jekleni okvir oziroma
na prirobnico klimatizacijske enote. Loputo je treba s ca.
2 cm spustiti v fasado tako, da bi omet prekrival pritrdilni
zavihek lopute.
Slika 60 - montaa nadtlaène lopute PK
Omet
Zavihek lopute
Vijak za les
Pomoni okvir
Okvir lopute
Lamela

Delovni pogoji

aluzija proti deju PZ je namenjena za zunanjo uporabo.
aluzija se nameèa navpièno na fasado, na vzgon ali sesanje klimatizacijskih cevi. Transportiran zrak ne sme vsebovati trdnih, vlaknatih, lepljivih ali agresivnih primesi. Maksimalna hitrost pretoka zraka je 6 m/s.

Namestitev

aluzija PZ v standardni izvedbi mora biti z daljo stranico (z lamelami) nameèena v vodoravni legi, pritrjuje pa
se z vijaki za les ali s samoreznimi vijaki na pomoni leseni ali jekleni okvir oziroma s kovicami na steno klimatizacijske enote. Odprtine za pritrdilne elemente (vijaki za
les, kovice ali samorezni vijaki) je treba izvrtati s strani
aluzije (slika 62).

Slika 62 - montaa aluzije proti deju PZ

Okvir aluzije
Pomoni okvir
N

N

Pritrdilni vijak za les

A

B

Lamela

A
N

B
N

Vijak za les
Omet

A  montaa na pomoni okvir
B  montaa na prirobnico klimatizacijskih cevi

Slika 61 - nadtlaèni loputi PK

Nadtlaèna loputa brez ojaèitve,
vse do dimenzij 50-30 (vkljuèno)

A  montaa na pomoni okvir
B  montaa na prirobnico klimatizacijskih cevi
N - pritrdilni vijak za les ali kovica (odprtino je treba izvrtati)

Slika 63 - aluzija proti deju PZ

Nadtlaèna loputa z ojaèitvijo
mere od 60-30 do 90-50
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Dodatna oprema
Duilni vloki DV

Protiprirobnice EP

Delovni pogoji

Duilni vloek se lahko uporablja vse do nadtlaka 3000
Pa. Duilni vloki niso namenjeni za mehansko obremenitev, ni jih mogoèe uporabiti kot nosilni del naprave.
Konstrukcijska dolina v nategnjenem stanju je 155 mm,
uporabna montana (projekcijska) dolina je 120 mm.

Namestitev, vzdrevanje in servisiranje

Pred montao se na èelno povezovalno povrino prirobnice
nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic duilnega
vloka se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8, pri
merah 90-50 in 100-50 z vijaki in maticami M10. Prevodno
povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z
obeh strani vsaj na enem spoju. Priporoèamo, da prirobnice s stranico, ki je dalja kot 40 cm, zaradi okrepitve na
sredini dodatno poveete e z vijaèno sponko, ki bo prepreèila razprtje letev prirobnic. Vloek se med montao in
obratovanjem ne sme mehansko obremenjevati.
Pri namestitvi v tehnolokem stropu je treba raèunati s prostorom za kontrolni dostop. Praviloma enkrat letno, pri periodièni kontroli naprave, je treba preveriti tesnjenje duilnega vloka in pronost duilnega traku PVC.

Duilni vloki DK
Delovni pogoji

Enaki kot pri vlokih DV.

Namestitev, vzdrevanje in servisiranje

Pred montao se na èelno povezovalno povrino krone
prirobnice nalepi samolepilno tesnilo. Montaa prirobnic
duilnega vloka se izvaja s pocinkanimi vijaki in maticami M8 vse do mere 355, od mere 400 pa z vijaki in maticami M10. Prevodno povezavo je treba zagotoviti s pahljaèastimi podlokami z obeh strani vsaj na enem spoju.
Vloek se med montao in obratovanjem ne sme mehansko obremenjevati.
Pri namestitvi v tehnolokem stropu je treba raèunati s
prostorom za kontrolni dostop. Praviloma enkrat letno, pri
periodièni kontroli naprave, je treba preveriti tesnjenje duilnega vloka in pronost duilnega traku PVC.
Slika 64 - duilna vloka DV in DK

Montaa

Prirobnica se nameèa na prosti konec tirirobnih cevi z
ustreznimi dimenzijami s pomoèjo samoreznih vijakov ali
trgalnih kovic. Netesnosti v vogalih se dodatno zakitajo s
trajno pronim kitom.
Slika 65 - protiprirobnica EP

Protiprirobnice GK
Montaa

Prirobnica se nameèa na prosti konec kronih cevi z
ustreznimi dimenzijami s pomoèjo samoreznih vijakov ali
trgalnih kovic. Morebitne netesnosti se dodatno zakitajo
s trajno pronim kitom.
Slika 66 - protiprirobnica GK

Vlaenje
Vse informacije o montai, prikljuèitvi, obratovanju in
vzdrevanju so navedeni v samostojni dokumentaciji, ki
se dobavlja skupaj z vlailnikom.
Slika 67 - sekcija parnega vlaenja

Duilni vloek DV

Duilni vloek DK

34

sl_13_29-36_pr.pm6

34

4.10.2006, 13:44

Dodatna oprema
Cevne klimatizacijske enote Vento - vkljuèno s posameznimi komponentami - niso namenjene za
neposredno prodajo potronikom oziroma uporabnikom.
Prodajajo se izkljuèno na debelo pooblaèenim montanim podjetjem.

Dokument je na voljo v elektronski obliki na spletnih straneh
www.remak.eu

Tiskovne in jezikovne napake so pridrane.
Dovoljenje za ponovno tiskanje ali kopiranje teh "Navodil za montao in upravljanje" (tako celote kot tudi njihovih delov) morate v
pisni obliki prejeti od podjetja REMAK a.s., Zuberská 2601, Ronov pod Radhotìm.
Ta "Navodila za montao in servisiranje" so izkljuèna last podjetja
REMAK a.s.
Pravica spremembe je pridrana.
Datum izdaje: 4. 8. 2006
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REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Ronov pod Radhotìm,
tel.: +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777,
e-pota: remak@remak.cz, spletni naslov: www.remak.cz

