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Úvod

Všeobecně

Úvod

Tyto předpisy pro montáž, zprovoznění a údržbu musí být přečteny a dodržovány každou
osobou, která provádí jakékoliv práce na jednotce. U těch dílů, které nejsou popsány, je
třeba dbát individuálních předpisů (v případě potřeby vyžádat).
Za škody a závady, které byly zaviněné nedodržením těchto předpisů, robatherm nepřebírá
záruku.
Při svévolných popř. nepovolených přestavbách a změnách na jednotce zaniká poskytnutí
záruky od výrobce a prohlášení o shodě a zabudování.
Použití k určenému účelu
S výslovným vyloučením jakéhokoli jiného použití lze VZT jednotky robatherm používat
pouze k přepravě a/nebo úpravě vzduchu. To zahrnuje funkce "filtrace", "režim ohřevu",
"režim chlazení", "zvlhčování" a "odvlhčování" vzduchu podle následujících definic normy
DIN EN 13053:2020.
 Úprava vzduchu
Proces, při kterém se mění stav vzduchu s ohledem na jednu nebo více z následujících
charakteristik: teplota, vlhkost, obsah prachu, obsah bakterií, obsah plynu a vody.
 Režim chlazení
Odvod citlivého a/nebo latentního tepla.
 Odvlhčování
Řízené snižování obsahu vodní páry ve vzduchu.
 Filtrace
Odstranění částic z proudu vzduchu.
 Režim vytápění
Přenos tepla z jednoho tělesa nebo média do jiného média.
 Zvlhčování vzduchu
Řízené zvyšování obsahu vodní páry v proudícím nebo stojícím vzduchu.
Přeprava vzduchu je definována podle normy DIN EN 13053:2020 na základě
charakteristické hodnoty:
 Proudění vzduchu
Vzduch dopravovaný v rámci stanovených limitů (např. vzduchotechnické potrubí).
VZT jednotky robatherm lze použít pouze v určitých místech instalace. Vhodné místo
instalace je definováno v kapitole "Umístění". Z toho vyplývají následující omezená použití:
 jednotky robatherm nejsou určeny pro všeobecné technické procesní aplikace. jednotky
robatherm nejsou jednotky pro odsávání kouře a nesmí se pro odsávání kouře používat.
 Při manipulaci a dopravě zdravotně nebezpečných proudů vzduchu se smí používat
pouze jednotlivé jednotky, nikdy ne kombinované jednotky (dva proudy vzduchu
mechanicky spojené v jedné VZT jednotce).
 jednotky robatherm nejsou vhodné pro aplikace s agresivními médii, protože pro tento
účel nemají dostatečnou odolnost proti korozi.
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Umístění
VZT jednotky robatherm mohou instalovat, připojovat, udržovat, opravovat a vstupovat do
nich pouze kvalifikovaní odborníci. Přístup k jednotce robatherm musí být omezen tak, aby
do prostoru instalace jednotky mohli vstupovat pouze tito kvalifikovaní odborníci a poučené
osoby.
Je třeba zohlednit národní normy pro provoz a údržbu technických místností a řídicích
středisek. Místo instalace musí odpovídat platným stavebním předpisům a zohledňovat
specifické funkce jednotky robatherm. Mezi ně patří větrání a odsávání vzduchu, jakož i
dodržení teplotních požadavků: jednotky robatherm lze používat v rozmezí -20 °C až +45 °C.

1 - servisní plocha, 2 - šířka jednotky
 Chcete-li vyjmout součásti (výměník, filtrační stěnu I, ventilátor), ponechte na provozní
straně volnou alespoň jednu šířku jednotky (2) jako servisní plochu (1).
 Nad jednotkou musí být k dispozici revizní plocha (1) o výšce nejméně 500 mm.
 Na všech stranách, které nejsou stranou obsluhy, musí být dodržena vzdálenost ≥ 875
mm, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro připojení.
 Je třeba dodržovat minimální šířky únikových cest podle norem platných v dané zemi.
Jednotky instalujte na pevný a rovný základ. Jakýkoli jiný typ instalace včetně zavěšení nebo
použití přepravních ok pro trvalé upevnění je vyloučen.
Případné nerovnosti, které vedou k nerovnoběžným rámům spojovacích dílů, musí být
vyrovnány vhodnými podpěrami (kovovými lištami nebo obdobnými prvky). Maximální
tolerance vůči vodorovné rovině je s = 0,5 % (maximální úhel sklonu: 0,3°).
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Základy musí odpovídat požadavkům stavby z hlediska statiky, akustiky a správného odvodu
vody (okapnice, zvlhčovač vzduchu atd.). Konstrukční nosníky musí být po celé délce z
jednoho kusu. Maximální deformace nosníku je 1/1000 délky nosníku. Vzdálenost mezi
vodorovnými nosníky nesmí překročit 24 modulů (2,5 m).
Vlastní frekvence nosné konstrukce, zejména ocelových podpěr, musí být dostatečně
oddělena od budicí frekvence rotujících součástí, např. ventilátorů, motorů, čerpadel,
kompresorů atd.
VZT jednotky robatherm musí být připevněny k základům. Zejména v případě nepříznivé
polohy těžiště (např. poměr výšky a hloubky ≥ 2,5) doporučuje robatherm další
bezpečnostní opatření.
VZT jednotky robatherm nejsou určeny k použití jako podklad pro jiné konstrukce (větrací
kanály, plošiny pro údržbu, kabelové lávky atd.). Střecha jednotky není standardně navržena
tak, aby unesla další střešní zatížení. V případě potřeby se poraďte se společností
robatherm.
VZT jednotky robatherm nesmí přebírat žádné funkce samotné budovy. Z důvodů
mechanické odolnosti, stability konstrukce a stability při zatížení větrem nesmí být různé
jednotky robatherm instalovány přímo nad sebou (stohování) bez vhodné podkonstrukce,
kterou zajistí zákazník.
Pro jednotky robatherm s integrovanou chladicí technologií platí následující.: Snímač
chladiva pro monitorování místa instalace a vhodné větrání místa instalace musí být
přítomno a funkční.
Je třeba dodržovat pokyny národních norem a předpisů. V případě nesprávného používání
jednotky robatherm nebo odlišné instalace, např. nahrazení střechy budovy podlahou
jednotky nebo převzetí statických funkcí, zaniká pro robatherm jakýkoli záruční závazek.
VZT jednotky robatherm nejsou určeny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu a
nesmí se v prostorech s nebezpečím výbuchu používat.
Místo instalace
 musí být čisté.
 musí být bez vodivého prachu.
 musí být bez silných elektromagnetických polí.
 nesmí obsahovat agresivní média.
 musí mít odvodňovací systém.
Další požadavky na vnitřní jednotky:
Místo instalace
 musí být suché.
 musí být zajištěny nadnulové teploty

© robatherm

3

Úvod

Další požadavky na jednotky odolné proti povětrnostním vlivům:
Místo instalace
 musí brát v úvahu vnější vlivy (slunce, déšť, sníh, vítr, mráz atd.) v místě instalace. V
závislosti na očekávaném zatížení větrem musí být VZT jednotky robatherm upevněny k
základům. Připojení médií a kabeláže musí být provedeno odborně.
 musí mít vhodný systém ochrany před bleskem v souladu s vnitrostátními předpisy. V
Německu musí být splněna alespoň podmínka zóny ochrany před bleskem LPZ 0B.
Vnější systém ochrany před bleskem nesmí být instalován na vzduchotechnické jednotce
ani u ní. Při pokládání kabelů vzduchotechnické jednotky musí zákazník dodržet potřebné
odstupové vzdálenosti mezi kabely a vnější ochranou před bleskem a jinými
nebezpečnými kabely.
 musí splňovat platné předpisy proti pádu osob, nářadí a materiálu a musí být zajištěno
vhodné ochranné zařízení proti pádu.
 Pokud je hydraulický systém instalován v provedení odolném proti povětrnostním vlivům,
musí být na místě chráněn proti mrazu.
Přeprava a skladování
Všechna zařízení a montážní celky by se měly přepravovat a skladovat tak, aby bylo
zabráněno jejich újmě a poškození povětrnostními vlivy, kondenzací (zajistit dostatečnou
ventilaci jednotky v obalu) nebo znečištění. Při skladování delším jak 3 měsíce napnout
řemeny a jednou za měsíc protočit rotační součásti ventilátoru, motoru, čerpadel, rotorů atd.
Montáž
Při dodávce zařízení v několika dílech je třeba jednotku smontovat podle montážního
návodu, odborně napojit na vzt potrubí a zároveň uvést do funkčního stavu všechna
ochranná zařízení.
Není-li z jednotek provozu neschopných (neúplné stroje) sestaveno provozuschopné
zařízení (kompletní stroje), musí ten, kdo zodpovídá za zkompletování zařízení, provést
vyhodnocení shody, vystavit prohlášeni o shodě a označit zařízení značkou CE.
Před uvedením do provozu
Zařízení smí být uvedeno do provozu jen pokud bylo smontováno podle montážního návodu.
Všechna ochranná zařízení musí být funkční. V blízkosti vstupních dveří do ventilátorové
komory musí být namontovaný uzamykatelný servisní vypínač.
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Ochrana proti blesku u venkovní jednotky
Místo instalace musí být vybaveno vhodným systémem ochrany před bleskem v souladu s
vnitrostátními předpisy. Za návrh a realizaci koncepce ochrany před bleskem odpovídá
autorizovaná odborná firma na místě instalace, nikoliv společnost robatherm.
U všech vzduchotechnických jednotek určených pro země mimo Německo nejsou instalována
žádná přepěťová ochranná zařízení. Pokud je to vyžadováno, je třeba to sdělit ve fázi
plánování.
Vnější ochrana před bleskem nesmí být instalována na klimatizační jednotce.
Při pokládce kabelů AHU musí zákazník dodržet potřebné odstupové vzdálenosti mezi kabely
a vnější ochranou před bleskem a dalšími nebezpečnými rozvody.
Při modernizaci VZT jednotky nebo modernizaci stávajících systémů může být nutné
dodatečně instalovat opatření na ochranu před bleskem a přepětím na budově nebo v
budově a na stávajících přístrojích.
Protipožární ochrana
Možnému šíření požáru mezi přívodní a odvodní částí jednotky (např. přes systém zpětného
získávání tepla nebo směšování) je nutno předcházet provedením preventivních opatření
(např. protipožární klapky), která jsou dodávkou stavby.
Dle EN 1886 může být požadována instalace mříže po směru proudění vzduchu, aby se
zabránilo odletu hořlavých částí filtru, odlučovače kapek nebo kontaktního zvlhčovače do
přívodního potrubí. Mříž je potřeba výslovně objednat u výrobce, nebo její dodání zajistit
jiným způsobem. Musí být dbáno místních předpisů a norem.
Předání
Vzduchotechnické jednotky s integrovaným řídicím systémem mohou být provozovány až po
zprovoznění technikem fy robatherm, po předání a zaškolení obsluhy.
Ochrana proti zamrznutí
V případech, kdy je okolní teplota pod bodem mrazu, může být smysluplné jednotku
nevypínat, např. aby se předcházelo zamrzání klapek a tím se zabránilo selhání během
pozdějšího spuštění.
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Bezpečnostní pokyny
Upozornění
Při nedodržení následujících pokynů platných národních a mezinárodních bezpečnostních
předpisů může dojít k vážným zraněním, případně i ke ztrátám na životech a materiálním
škodám.
Odkazy v tomto dokumentu na technické předpisy (např. BGR, BGV, DVGW, TRBS,
TRGI) podléhají příslušným místním zdravotním a bezpečnostním předpisům týkajícím se
instalace a provozu jednotky.
I když je jednotka vypnutá, může u některých regulačních funkcí dojít k náhlému zapnutí
součástí jednotky, jako je např. obnovení napájení, odčerpání kompresoru, doběh
ventilátoru., ochrana proti zamrznutí, časové programy.
Elektrické vodiče a svorky před hlavním vypínačem, jakož i všechna vestavěná
osvětlovací a přepěťová ochranná zařízení v rozvaděči, včetně připojených vodičů, kabelů
a svorek, jsou po vypnutí hlavního vypínače stále pod napětím.
Při provozu ventilátoru je na synchronním motoru s permanentními magnety nebezpečné
napětí → ohrožení života..
Do jednotky vstupujte nebo na ní pracujte, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
 Odpojení všech pólů napájení.
 Minimální čekací doba frekvenčního měniče 15 minut (kvůli zbytkovému napětí).
 Použijte vypínací zařízení proti neočekávanému spuštění (např. servisní spínač) podle
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1).
 Zastavení všech pohyblivých částí, zejména oběžného kola ventilátoru, řemenového
pohonu, motoru, rotačního výměníku tepla..
 Výměník tepla a hydraulické systémy přizpůsobené okolní teplotě.
 Tlakové systémy musí být bez tlaku.
 Používejte ochranný oděv (např. bezpečnostní obuv, rukavice, ochranné brýle, přilbu, ...).
 Není přítomna žádná výbušná atmosféra. (v případě potřeby jednotku předem vyvětrejte)
Před zapnutím jednotky musí být splněny následující požadavky:
 Ochranná zařízení musí být namontována a účinná v souladu s normou DIN EN ISO
12100 (např. ochranná mříž).
 Zkontrolujte, zda se v nebezpečném prostoru, např. uvnitř jednotky, nenachází žádné
osoby.
Do jednotky nesmí vstoupit více než jedna osoba najednou. Pokud je to přesto nutné, musí
být přijata vhodná opatření k rozložení hmotnosti.
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Opatření v případě nutnosti
Požár
Místní požární předpisy musí být zásadně dodrženy. V případě požáru okamžitě přerušit
přívod el. proudu na všech fázích. Uzavřít vzduchové a požární klapky, aby se zamezilo
přívodu kyslíku a rozšíření požáru. Ihned zahájit opatření k likvidaci požáru a k první pomoci.
Zavolat hasiče. Ochrana osob je přednější než ochrana vlastnictví.
Těžké ublížení na zdraví až s následkem smrti při nadýchání se kouře. V případě požáru
mohou použité stavební hmoty vyvíjet toxické substance. Použít těžké ochranné dýchací
pomůcky!
Těžké ublížení na zdraví nebo věcné škody zaviněné prasknutím tlakové nádoby nebo
potrubí následkem požáru. Nesetrvávat v bezprostřední blízkosti nebezpečné oblasti!

Pokyny pro údržbu a čištění
Intervaly údržby
VZT jednotky jsou stroje, které je potřeba pravidelně udržovat. Uvedené intervaly údržby
jsou přibližné údaje a vztahují se na běžně znečištěný vzduch, jak je uvedeno ve VDI 6022.
V případě silně znečištěného vzduchu se intervaly údržby zkracují úměrně znečištění.
Pravidelná údržba nezbavuje provozovatele povinnosti týdně kontrolovat funkci, popř.
poškození jednotek.
Čištění a údržba (včetně podlahových van)
 Hrubé nečistoty nasucho odstranit průmyslovým vysavačem.
 Ostatní nečistoty: použít mokrý hadr; popř. pomocí čisticích prostředků na tuky a oleje
(neutrální čisticí prostředek s pH mezi 7 a 9 v koncentrátu).
 U těžko přístupných van (např. pod výměníky tepla) musí být pro úplné vyčištění
odpovídající komponenty demontovány.
 Pozinkované díly ošetřit konzervačním sprejem.
 Všechny pohyblivé díly, např. kliky dveří, závěsy pravidelně ošetřovat mazacím sprejem.
 Těsnění, obzvláště těsnění dveří, pravidelně kontrolovat z hlediska správné funkce a
případného poškození.
 Případná poškození laku nebo stopy koroze ihned opravit nátěrem.
 Nečistoty ve spárách mezi montážními díly (např. mezi panelem a světlem) odstranit
pomocí průmyslového vysavače se štěrbinovým nástavcem, popř. stříkací pistole s
čisticím prostředkem a vlhkého hadříku.
Dezinfekční prostředky
K dezinfekci používat jen oficiálně povolené prostředky na lihové bázi (např. RKI, VAH,
DGKH).
Opětovné zprovoznění
Po provedení údržbových a desinfekčních prací je před opětovným zprovozněním třeba dbát
na dostatečnou čistotu jednotky. Látky, které by mohly být toxické nebo vyvíjející zápach se
nesmějí dostat do přívodu vzduchu.
Zkouška těsnosti
U čistých provozů, kde se nesmí dostat látky z odvodu do přívodu vzduchu, musí být
všechny relevantní součásti jednotky vyzkoušeny na těsnost nejméně jednou ročně a vždy
po provedení servisních prací (např. vhodným zkušebním plynem). Dodržet bezpečnostní
předpisy výrobce! V případě nutnosti je třeba po konzultaci s výrobcem přijmout odpovídající
opatření k zajištění požadované těsnosti.
© robatherm
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Dodávka
Kontrola zboží
Při přejímce zboží zkontrolujte, zda je zboží kompletní a nepoškozené. Chybějící a
poškozené díly uveďte ihned do nákladního listu a nechte potvrdit od řidiče. Okolnosti vzniku
škody detailně uveďte v dodacím listu. Při nedodržení výše uvedeného nepřebírá výrobce
záruku za závady.

8
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Montáž

Vyložení a transport
Všechny jednotky jsou opatřeny závěsnými oky popř. závěsy pro transport.
Jednotky bez vlastního základového rámu jsou na nevratných paletách.
Jednotky je možno dopravovat jen v provozní poloze (ne šikmé nebo naležato).
Vyložení a dopravu provádějte přednostně jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.
Nebezpečí
Možnost těžkého ublížení na zdraví a věcných škod spadnutím nákladu.
Dbejte bezpečnostních předpisů dopravního vozíku a dopravních prostředků.
Nezdržovat se pod visutým nákladem!

Vyložení jeřábem a transport
Pozor
K vykládání a přepravě jednotek používejte pouze vhodná a schválená závěsná zařízení
(lana, řetězy, zvedací pásy) a připevňujte je pouze k přepravním okům nebo přepravním
smyčkám v souladu s BGV D6.
Vykládka pomocí přepravních ok

Připevněte závěsné zařízení k přepravním okům. Úhel sklonu α mezi závěsným zařízením a
nákladem musí být v rozmezí 45° až 55°, jinak je nutné použít zvedací postroj.
Vykládka jednotkyse spojovacím rámem

Jeřábujte vždy jednotlivě! Horní sekce (2) nesmí být připojena ke spodní sekci (1), dokud
není spodní sekce (2) na místě konečné instalace. Sekce vždy jeřábujte jednotlivě! Horní
sekce (2) nesmí být připojena ke spodní sekci (1), dokud není spodní sekce (2) na místě své
konečné instalace. Spojovací rám není určen ke zvedání spodní sekce (1) společně s horní
sekcí (2).
Připojení jednotky viz strana 15.

© robatherm
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Vykládka rotačních výměníků tepla dodávaných samostatně
Pokud jsou rotační výměníky tepla dodávány samostatně, musí být rotační výměníky tepla
nejprve připevněny k jeřábu a teprve poté odstraněno zajištění pro transport, aby se
zabránilo jejich převrácení.
Vykládka pomocí vázacích smyček

Vázací smyčky se musí použít pro klimatizační jednotky, které jsou plně namontovány na
DIN-rámu.
U jednotek s DIN-rámem pomocí vhodného zvedacího zařízení na místě (např. nákladního
zařízení) je nutné zajistit rovnoměrné rozložení zatížení na všech přepravních okách.
Po instalaci jednotky je nutné odstranit přepravní oka, aby nedošlo ke zranění.
Uspořádání opěrných bodů pro rámové jednotky DIN je definováno výhradně pro přepravu a
manipulaci. Více informací naleznete na 2.

Maximální přípustný sklon jeřábových jednotek s rámem DIN ve směru šířky je x ≤ 5 cm.

Maximální přípustný sklon jeřábových jednotek s rámem DIN v podélném směru je y ≤ 30
cm.

10
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Maximální přípustný úhloprícný ponor zdvihacího zařízení u jeřábových jednotek s rámem
DIN je α ≤10°.
Upozornění
Určete těžiště! Změnou délky lana snižte sklon.
V opačném případě může dojít k nebezpečí převrácení.
Všechny přepravní smyčky zatěžujte stejně! Pro rovnoměrné nakládání používejte
napínáky jako zvedací zařízení.
Pro profesionální jeřábování může být zapotřebí zvedací zařízení.

Vyložení vysokozdvižným vozíkem a transport
Pozor
Při vyložení a dopravě vysokozdvižným vozíkem použít vidlici, která zcela podjede
jednotku. Jednotky mohou být dopravovány pouze na základovém rámu nebo na paletě.
Vyložení vysokozdvižným vozíkem

Vykládání rotačních výměníků tepla dodávaných samostatně pomocí
vysokozdvižného vozíku
V případě samostatně dodávaných rotačních výměníků tepla musí být rotační výměníky
tepla zajištěny proti pádu vhodnými pomocnými prostředky (lana, podpěry, ...), které dodá
zákazník.

© robatherm
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Montáž a sestavení
Usazení jednotky
Zvedací zařízení
Pro montáž používejte pouze vhodné a povolené zvedací zařízení. Zvedací zařízení
používejte pouze na horním okraji základního rámu, aby nedošlo k deformacím.
Upozornění
Před vlastním složením zkontrolovat rozmístění funkčních částí a provedení jednotky
podle výkresové dokumentace a technické specifikace jednotky.
Snižování hluku
Pro dosažení dovolených hodnot hluku je třeba opatřit jednotku na sání a výtlaku částmi,
tlumicími hluk (např. potrubní tlumiče hluku, ochranné stěny); pokud již nejsou zabudovány v
jednotce nebo nejsou dostačující.
Tlumení vibrací

podpěru

Instalace na podpěru po
šířce

Instalace na podpěrných
bodech

1 – základní rám
2 – antivibrační podložka
3 – nosník dodaný stavbou

1 – základní rám
2 – antivibrační podložka
3 – nosník dodaný stavbou

1 – základní rám
2 – antivibrační podložka
3 – podpěrný bod dodaný
stavbou

Instalace na podélnou

Pro tlumení vibrací použijte tlumiče vibrací (např. pásky Mafund, Sylomer nebo Ilmod
Kompri) ve směru délky a šířky. V závislosti na zatížení použijte vhodný typ. Dimenzování
tlumičů vibrací se provádí na místě. Tlumiče vibrací používejte na všech typech podpěr!
Tepelně izolovaný základový rám
U sousedních dílů jednotky různých hmotností může docházet k tomu, že izolační profil není
rovnoměrně stlačen a tím otvory pro spojení plášťů jednotek nejsou souosé. V tom případě
při montáži použijte pro zajištění souososti vhodné zdvihací zařízení.
Závěsná oka / Transportní závěsy
Po skončení montáže odstranit závěsná oka / transportní závěsy a otvory zazátkovat.

12
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Spojení jednotky
Všechny spojovací díly, jako jsou šrouby, těsnicí pásky a střešní pásy (pouze pro jednotky
odolné proti povětrnostním vlivům) jsou dodávány spolu s jednotkou - většinou v komoře
ventilátoru.
Jednotlivé části jednotky jsou spojeny šrouby, které se šroubují uvnitř. Nejsou-li v místech
připojení k dispozici přístupová dvířka, je třeba pro lepší přístup odstranit označené krycí
panely.
Pokud jsou části jednotky přístupné pouze z jedné strany, jsou v rámu závitová pouzdra.
V takovém případě je třeba spojovací šrouby prvních 10 mm dotáhnout ručně a následně je
dotáhnout krouticím momentem max. 30 Nm.
U verze z nerezové oceli používejte pouze spojovací prvky z nerezové oceli.
Spojení průchozími šrouby

1 – samolepicí těsnění
Spojení závitovými šrouby

1 – samolepicí těsnění
Ke spojení dílů jednotky je třeba provést následující práce:
 Nalepit samolepicí těsnění na profily rámu v každém dělícím místě po
celém obvodu jednoho dílu jednotky.

© robatherm
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Upozornění
Těsnění musí být nalepeno mezi krycí panel a řadu děr.






V těsnění vyříznout místo pro vyvrtané díry popř. pouzdra se závitem.
V případě potřeby demontovat označené krycí panely.
V případě potřeby pomocí šroubů přitáhnout díly k sobě.
Díly jednotky vzájemně spojit.
Namontovat demontované krycí panely.

Upevnění k podpěrám na místě
Instalace na podélnou podpěru
Pro upevnění k podélným podpěrám se doporučují speciální nosníkové svorky.

1 – podélný nosník dodaný stavbou
2 – DIN rám
3 – svorka nosníku F9
4 – Klínová podložka DIN 434
Pro jednotky na DIN rámech použijte klínové podložky DIN 434. Používají se k vyrovnání
sklonu přírub U-nosníků. Další informace získáte u svého zástupce společnosti robatherm.
1 – podélný nosník dodaný stavbou
2 – základní rám
3 – svorka nosníku F9

Instalace na podpěru po šířce
Pro upevnění VZT jednotky k podpěrám umístěným pod jednotkou po šířce se doporučují
speciální nosníkové svorky.

1 – podélný nosník dodaný stavbou
2 – DIN rám
3 – nosníková svorka FC

1 – podélný nosník dodaný stavbou
2 – DIN rám
3 – nosníková svorka FC
4 - úplně uzavřená svorka nosníku

Další informace získáte u svého zástupce společnosti robatherm.
Předcházení riziku převrácení
Zejména v případě nepříznivé polohy těžiště (např. poměr výšky a šířky ≥ 2,5) doporučuje
robatherm další bezpečnostní opatření. O přesném rozmístění upevňovacích bodů na VZT
jednotce se informujte u svého zástupce společnosti robatherm.

14
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Spojovací rám
Spojovací rám se používá k instalaci dvou VZT jednotek robatherm nad sebou. Dodávané
jednotky se vzájemně propojí až v místě konečné instalace (více informací 2).

Nainstalujte a připojte spodní VZT jednotku robatherm (1)

 Umístěte horní jednotku robatherm (2) na spojovací rám spodní jednotky robatherm AHU.
 Spojovací svorky (3) na spojovacím rámu slouží k vedení a vycentrování základního
rámu horní jednotky robatherm.

 Vyšroubujte šestihranné šrouby spojovacích svorek.
 Otočte spojovací svorku tak, aby směřovala k základnímu rámu a fixovala pozici horní
VZT jednotky.

© robatherm
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 Připevněte spojovací svorku pomocí šestihranných šroubů.
 Spojovací svorky upevňují základní rám horní VZT jednotky robatherm ke spojovacímu
rámu dolní jednotky.

Utěsnění dělicích rovin jednotky
Pro možnost úplného vyčištění jednotky je potřeba spáry v podlaze v dělicích místech
jednotky po montáži vyplnit PU tmelem.

Jednotky ve venkovním provedení
Veškeré otvory v jednotce (např. výstup pro potrubí, skříňka pro připojení elektro, atd.) musí
být uzavřeny nebo ochráněny před povětrnostními vlivy, aby se zabránilo vniknutí vody.
Instalační výšku stanovit s ohledem na maximální výšku sněhové pokrývky. Profesionálně
odvodnit připojená potrubí.
Neumisťujte sání venkovního vzduchu proti převládajícímu směru větru, pokud jsou tím
směrem umístěny výrobníky chladu/chladicí věže (CEN TR 16798-4 2017 kap. 8.8.2).

1 – Převládající směr větru
Pokud je kvalita venkovního vzduchu nezávislá na orientaci, musí být sání venkovního
vzduchu umístěno proti proudu převládajícího směru větru. To proto, aby se zabránilo zkratu
proudů vzduchu.
Zatížení sněhem
Za výpočet zatížení sněhem pro VZT jednotku je zodpovědný zákazník. Výsledkem výpočtu
je výška sněhu, nad kterou musí být sníh ze střechy VZT jednotky odklizen, aby nedošlo k
její poškození.
Pro bezpečné odklízení sněhu ze střechy jednotky nabízí robatherm individuální řešení pro
vaši VZT jednotku. Pro další informace se obraťte na zástupce společnosti robatherm.
Zatížení větrem
Výpočet zatížení větrem pro plochu VZT jednotky musí provést zákazník. Podle
očekávaného zatížení větrem musí být VZT jednotky robatherm připevněny k základům.

16
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Ochrana proti pádu
Výška pádu větší než 1 m představuje nebezpečí.
Při nebezpečí pádu z výšky 1 m a více se doporučuje ochrana zábradlím.
Od výšky 3 m lze ochranu proti pádu realizovat pomocí jistících prvků. Pro nižší výšky neplní
jistící prostředky svou funkci.
Upozornění
Přepravní oka se nikdy nesmí používat k zajištění ochrany proti pádu.
Pro bezpečné odklízení sněhu ze střechy jednotky nabízí robatherm individuální řešení pro
vaši VZT jednotku. Pro další informace se obraťte na zástupce společnosti robatherm.

© robatherm
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Připojení vzduchotechnického potrubí
Připojení vzduchotechnického potrubí musí být provedeno bez napětí. Montážní délka
tlumicí vložky nesmí být v žádném případě stejná jako její délka v nataženém stavu.
Optimální montážní délka je 100 - 120 mm.
Vzduchotechnické potrubí s připojovacími profily a pružným připojením odborně izolovat a
chránit proti povětrnostním vlivům, stejně tak rámy jednotek.
Pružná manžeta

1 – rám jednotky, 2 – pružná manžeta, 3 – VZT potrubí dodané stavbou
Hlukově izolovaný rám

1 – rám jednotky, 2 – hlukově izolovaný rám, 3 – VZT potrubí dodané stavbou, 4 – těsnění

18
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Otvory směrem dolů
Upozornění
Odstraněním mříží vzniká nebezpečí pádu odkrytým otvorem. Zajistěte se v místě
nebezpečí pomocí vybavení pro ochranu proti pádu.
Odkrytými otvory mohou také padat předměty, například nářadí, a ohrožovat osoby, které
se nacházejí pod otvorem. Ohrožený prostor zablokujte, např. bezpečnostní sítí.
Při nesprávné instalaci hrozí nebezpečí pádu z důvodu omezené nosnosti roštu.
Pro připojení vzduchových kanálů k otvorům směrem dolů může být nutné odstranit mřížové
prvky. Pro instalaci mřížkových prvků po provedených pracích se řiďte pokyny na str. 39.

Ochranná stříška
Všeobecně
Jednotky odolné proti povětrnostním vlivům mohou být vybaveny ochrannými stříškami.
Dodává se následující materiál:
 Ochranná stříška s namontovanými přepravními úchyty
 Podkladová páska, 20x4 mm, pěnový PE, antracitová barva
 Samovrtný šroub s půlkulatou hlavou DIN 7504, 6,3x80 mm, Torx, pozinkovaný
 Zátka 13,0x11,0x5,0 PE RAL 9010/čistě bílá

1 – Ochranná stříška, 2 – Transportní oko

© robatherm
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Bezpečnostní ustanovení
Nebezpečí
Možnost těžkého ublížení na zdraví a věcných škod spadnutím nákladu.
Dbejte bezpečnostních předpisů dopravního vozíku a dopravních prostředků.
Nezdržovat se pod visutým nákladem!
POZOR!
Ohrožení života v důsledku pádu.
Při šlápnutí na ochrannou stříšku hrozí nebezpečí pádu ohrožujícího život, protože
ochranná střecha není vhodná pro přenos zatížení.
- Nešlapejte na ochrannou stříšku
Pozor
K vykládání a přepravě jednotek používejte pouze vhodná a schválená závěsná zařízení
(lana, řetězy, zvedací pásy) a připevňujte je pouze k přepravním okům nebo přepravním
smyčkám v souladu s BGV D6.
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Pracovní postup
Oblepení stříšky

 Oblepte stříšku po stranách a nahoře podkladovou páskou, 20x4 mm, PE pěna,
antracitová barva.

 Předem připevněte dodaný samovrtný šroub s půlkulatou hlavou DIN 7504, 6,3x80 mm,
Torx, pozinkovaný.
Příprava panelu

 Odstraňte všechny šrouby z příslušného panelu.

© robatherm
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Montáž ochranné stříšky

 Vyrovnejte ochrannou střechu s panelem.

 Použijte bitový nástavec.
 Ochrannou stříšku namontujte pomocí předem připevněného samovrtného šroubu s
polokulatou hlavou DIN 7504, 6,3x80 mm, Torx, pozinkovaný.
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Odstranění transportních ok

 Odstraňte přepravní oka.
Utěsněte otvory zátkami

 Uzavřete otvory zátkami 13,0x11,0x5,0 PE RAL 9010/čistě bílá.

© robatherm
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Připojení výměníků tepla
U připojení topné a chladicí vody (přívod a odvod) je třeba se vyvarovat záměny přívodního
a odvodního nátrubku (protiproudý princip se vstupem vody na straně výstupu vzduchu).
Připojení topné a chladící vody - příklad

1 – vstup, 2 – výstup, šipka – směr proudění vzduchu
Pozor
Připojovací potrubí musí být navrženo a provedeno tak, aby tepelný výměník nebyl
vystaven vnějšímu namáhání, způsobenému např. vysokou hmotností, vibracemi, napětím,
tepelnou roztažností apod. Pokud je to potřeba, použijte kompenzátorů.
Při utahování závitového připojení je potřeba nátrubek výměníku fixovat proti pootočení
např. hasákem, jinak se ukroutí a poškodí vnitřní trubky.
Potrubí musí být opatřeno přírubami tak, aby bylo možné výměníky tepla bezproblémově
vyjmout za účelem údržby nebo výměny.
Připojení chladicího potrubí
Před připojením zkontrolujte, zda výměníky tepla a potrubí těsní, tj. zda náplň inertního
plynu. je na provozní straně stále pod tlakem.
Potrubí vně VZT jednotky musí být izolováno, aby bylo difúzně těsné.
Upozornění
V případě výměníků tepla obsahujících chladivo dodržujte poznámky na str.
62 o chladicím zařízení, tepelném čerpadle a splitových klimatizačních jednotkách!
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Připojení výměníků vysoceúčinného glykolového okruhu

Výměníky musí být zapojeny podle principu protiproudu.
Výškově dělené výměníky se zapojují paralelně.

Připojení kondenzátu, odvodu odpadní vody a přepadu
Všechny odpady je třeba zásadně opatřit sifonem (se zpětným uzávěrem a samočinným
plněním) a vodu odborně odvést. Výšku vodního sloupce v sifonu je nutno navrhnout na
přetlak nebo podtlak ve vzduchotechnické jednotce tak, aby se zabránilo nasávání nebo
vyfukování vzduchu připojeným odpadním potrubím.
Připojení sifonu
Upozornění
Každý odtok z podlahové vany musí být připojen samostatně s vlastním sifonem a volným
odtokem.

© robatherm
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Určení tlakové křivky

K výpočtu tlaku u jednotlivých komponent jsou zapotřebí následující parametry v závislosti
na části systému, ve které se uvažovaný díl nachází:
 tlakové ztráty jednotlivých součástí jednotky (viz technický list) a
 externí tlak na straně sání nebo
 externího tlaku na přetlakové straně.
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Výpočet tlaku pro deskové výměníky tepla

Upozornění
V kombinované jednotce s deskovým výměníkem tepla proudí vzduch křížem. Při výpočtu
tlaku dbejte na to, abyste sledovali proudění vzduchu.
Podtlakový sifon
Výpočet tlaku na straně sání
Výpočet tlaku v komoře ohřívače (A)
 Externí tlak na straně sání
 Tlaková ztráta
filtr
 Tlaková ztráta
tlumič
 Tlaková ztráta
ohřívač
 Tlaková ztráta
chladič
Celkem

např
např
např
např.

např. -100
-250
Pa
-15
Pa
-100
Pa
-20
Pa
p1 = -485

Pa

Pa

S tímto tlakem můžete nyní vypočítat výšku sifonu pro sifon s podtlakem (sací strana).
Poznámka
Tento tlak + odpovídající výška sifonu platí pouze pro uvažovaný komponent.
Pro tlakovou ztrátu filtru vždy používejte koncovou tlakovou ztrátu.
Výpočet výšky podtlakového sifonu

1 – Volný výstup při atmosférickém tlaku
Výška podtlakového sifonu se určí takto:
H1 [mm] = p [Pa]/10
Hs [mm] = p [Pa] x 0,075
p - maximální vnitřní tlak [Pa] na sací straně daného komponentu
(např. (A) p1 = -485 Pa)
H [mm] = H1 + Hs
© robatherm

27

Montáž

Poznámka
Jedná se o doporučení pro postup výpočtu výšky sifonu.
Vždy používejte konkrétní výšky výrobců sifonů.
Viz. katalogový list sifonu.
Přetlakový sifon
Výpočet tlaku na přetlakové straně
Výpočet tlaku v komoře tlumiče hluku (B)
 externí tlaková ztráta na straně výfuku
 Tlaková ztráta
filtr
např.
 Tlaková ztráta
tlumič
např.
Celkem

např. +200
+250 Pa
+15
Pa
p2 = +465

Pa
Pa

S tímto tlakem můžete nyní vypočítat výšku sifonu s přetlakem (výfuková strana).
Poznámka
Tento tlak + odpovídající výška sifonu platí pouze pro uvažovaný komponent..
Pro tlakovou ztrátu filtru vždy používejte koncovou tlakovou ztrátu.
Výpočet výšky přetlakového sifonu

1 – Volný výstup při atmosférickém tlaku
Výška přetlakového sifonu se určí takto:
Hs [mm] = p [Pa]/10
p – maximální vnitřní tlak [Pa] na tlakové straně daného komponentu
(např. (B) p2 = +465 Pa)
H [mm] = 35 mm + Hs +50 mm
Poznámka
Jedná se o doporučení pro postup výpočtu výšky sifonu.
Vždy používejte konkrétní výšky výrobců sifonů.
Viz. katalogový list sifonu.
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Sloučení několika odtoků

Při slučování několika odtokových výpustí musí být ke každé výpusti připojen jeden sifon. Po
připojení sifonu je lze spojit. Spojovat lze pouze sifony na tlakové straně NEBO na straně
sání.
Spojení musí končit volným výstupem.
Poznámka
Správnou funkci může plnit pouze sifon naplněný vodou. Po delší odstávce může sifon
vyschnout a před uvedením do provozu je nutné jej znovu ručně naplnit.
Aby se tomu zabránilo, doporučuje se instalace sifonu s kuličkou pro podtlak nebo přetlak
(na sací nebo tlakové straně).
Připojení zvlhčovače vzduchu
Odtok ze zvlhčovače a odtok z vany připojte k odpadu zvlášť.

Elektrická přípojka
Pozor
Práce na elektrických zařízeních smí být prováděny jen kvalifikovanými odbornými
pracovníky.
U venkovních jednotek dbejte u připojení elektrického vedení na vodotěsnost. Připojení
zespodu nebo vodotěsnou průchodkou (minimální ochrana IP 65, použít těsnění)
s dostačujícím průměrem pro kabel.
Všechna elektrická připojení (rozvaděč, frekvenční měnič, motor, atd.) zkontrolovat, zda
jsou pevně dotažena, případně dodatečně utáhnout (viz také DIN 46200).
Elektrické vestavěné díly v jednotce, jako elektroohřívač, elektromotor, servopohon atd. se
připojují a zemní podle návodů výrobce, místních předpisů elektro, stejně jako i všeobecných
doporučení k zamezení elektromagnetického rušení (uzemnění, délka kabelů, stínění kabelů
atd.).
Schémata připojení jsou uvedena na svorkovnicích.
Zkontrolovat všechny uzemňovací vodiče (přemostění nevodivých spojení), zda jsou
správně připevněny a případně je dotáhnout.
Provést bezpečnostní zkoušky podle normy DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) při dodržení
požadovaných bezpečnostních opatření.
Silové připojení musí splňovat požadavky podle citované normy DIN EN 60204-1, tabulka
10.
Podle národních předpisů je povinen provozovatel tyto kontroly provádět pravidelně
V Německu je interval kontrol stanoven podle BGV A3 §5 tabulka 1A (Opakované kontroly
stacionárních elektrických zařízení a vybavení) a musí být dodržen.

© robatherm

29

Montáž

Ochrana motoru
 Motory chránit proti přetížení dle EN 60204 (VDE 0113).
 Nainstalovat spínač ochrany motoru a nastavit ho na jmenovitý proud motoru (viz typový
štítek). Nastavení vyšší hodnoty je nepřípustné!
 Motor se zabudovaným termistorem chránit zapojením vyhodnocovacího relé.
 Motory se jmenovitým výkonem do 3kW mohou být obecně spouštěny přímo. (dbejte na
případná omezení příslušného dodavatele el. energie). U větších motorů použít rozběh
hvězda – trojúhelník nebo tlumený rozběh.
 Synchronní motory s permanentním magnetem nesmějí být bez speciální elektroniky
(např. vhodný měnič) napojeny přímo na síť (ani obtok sítě).
Pozor
Tavná pojistka a jistič není dostatečná ochrana motoru. Výrobce nepřebírá záruku za škody
způsobené nedostatečnou ochranou motoru.

Konečné vyčištění
Po ukončení montážních prací je třeba před uvedením do provozu zkontrolovat čistotu všech
dílů jednotky podle VDI 6022 a v případě potřeby je vyčistit. Obzvláště je třeba odstranit
kovové třísky, které mohou způsobit korozi.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Kontrolní dvířka
Po skončení montáže zkontrolovat, aby byla všechna kontrolní dvířka správně usazena a
volně se otevírala. Podle podmínek uložení jednotky může být potřebné dvířka dodatečně
vyrovnat. Utahovací moment šroubů: 3 Nm.
 Strana závěsů (obrázek vlevo): Podlouhlé otvory v držáku závěsu umožňují vertikální
nastavení křídla dvířek, podlouhlé otvory v úchytu závěsu jejich nastavení v horizontálním
směru.
 Strana uzávěrů (obrázek vpravo): Po vyrovnání křídla dvířek na straně závěsů může být
potřebné nastavení vnějšího uzávěru dvířek. Upevnění těla zámku umožňuje horizontální
nastavení, protikus vertikální nastavení.
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Rotační výměník ZZT
Při dodávce dělených rámů rotorů ZZT musí být ještě před montáží akumulační hmoty rám
rotoru sešroubován podle návodu výrobce. K tomu je potřeba horní rám rotoru odpovídajícím
způsobem spustit.

Utěsnění střechy venkovních jednotek
Všeobecně
Střechy jednotek odolných proti povětrnostním vlivům jsou pokryty střešními foliemy.
Pokud jsou jednotky dodávány po dílech pro snadnější přepravu, musí být ve spojích
utěsněny podle následujícího pracovního postupu:.
Dodává se následující materiál:
 Pásy střešní krytiny (PVC, vyztužené).
 Rozpouštědlový svařovací prostředek pro střešní fólie (plechovka).
 Těsnicí pasta pro střešní fólie (plastová láhev).
 Překrývací díly okapničky.
 Spojovací šroub (JD-22 3,9 x 16 mm, s hlavou H, samovrtný hrot, pozinkované).
 V závislosti na provedení:
- Záslepka (šedá) a víčko (bílé).
- Víčko (šedé).
Kromě toho je třeba mít k dispozici následující materiál:
 Plochý štětec nebo podobný přípravek pro nanášení rozpouštědlového svařovacího
prostředku na střešní fólie.
 Pytel s pískem nebo podobnou pomůcku pro zatížení.
 Horkovzdušný ventilátor nebo podobný přístroj pro sušení a ohřev.
 Hadr nebo podobný materiál na čištění.

1 - panel, 2 - přepravní oko, 3 - dělicí spára, 4 - okapnička, 5 - hrana spoje,
6 - překrývací část okapnice, 7 - pruh střešní fólie
Poznámka
Pokud během montáže jednotky prší, musí být střecha zakryta (např. plachtou).
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Bezpečnostní ustanovení
Upozornění
Svařovací rozpouštědlo Tetrehydrofuran a těsnicí pasta jsou mírně těkavé a hořlavé. Při
jejich používání jsou závazné následující předpisy:
 Dodržujte bezpečnostní pokyny na nádobách!
 Zranění způsobená požárem nebo deflagrací! Je zakázáno používat otevřený oheň a
kouřit.
 Poškození zdraví výpary rozpouštědel. Vyvarujte se vdechování!
 Svařovací rozpouštědlo a těsnicí pastu uchovávejte v hermeticky uzavřených
nádobách a otevřené nádoby rychle spotřebujte.
 Skladujte při teplotách nad bodem mrazu a chraňte před světlem.
 Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, ochranu dýchacích cest,
rukavice a ochranný oděv).
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Pracovní postup
Odstranění transportních ok a zaslepení otvorů

 Odstraňte přepravní úchyty a šrouby.
 Otvory shora utěsněte v závislosti na konstrukci opláštění zátkou (šedá) nebo víčkem
(šedá).
 V závislosti na konstrukci opláštění utěsněte otvory zespodu krytkou (bílá).
Čistá a suchá pracovní plocha






Střešní fólie a okapnice vedle místa spoje musí být čisté.
Vyčistěte znečištěnou střešní fólii a odkapávací nos hadrem.
Střešní fólie a okapnice vedle místa spoje musí být suché.
Mokrou střešní fólii vysušte a horkým vzduchem odkapávejte.

Montáž překrývací části okapničky

 Překrývací část okapového nosu umístěte na okapničku v místě spoje.
 Připevněte překrývací část okapnice pomocí dodaných spojovacích šroubů (šrouby JD22 3,9 x 16 mm, s hlavou H, samovrtný hrot, pozinkované).
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Příprava pokládky střešní fólie

 Teplota při pokládce musí být nejméně 10 °C.
 Pokud je teplota nižší než 10 °C, je třeba střešní fólii vedle místa spoje a pás střešní fólie
předehřát horkým vzduchem.

 Pruh střešní fólie nastříhejte na požadovaný rozměr tak, aby se pás střešní fólie a již
položená střešní fólie překrývaly minimálně o 10 mm.
 Umístěte pruh střešní fólie.
Utěsnění spoje (max. 100 mm))

 Mezi pás střešní krytiny a již položenou střešní fólii naneste plochým štětcem
rozpouštědlový svařovací prostředek následujícím způsobem:
- V krátkých úsecích o délce přibližně 50 až 100 cm ve směru pokládky.
- Šírka přibližně 5 až 10 cm
- U okapnice a přesahující části přes celou šířku střešní fólie.
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Přitlačte válečkem nebo plochou ruky.
Zatižte střešní fólii pytlem s pískem.
Postup opakujte u dalších úseku dlouhých asi 50 až 100 cm.
Zatížení není třeba nechávat působit dlouho.

Utěsnění hrany spoje

 Těsnicí pastu rovnoměrně vtlačujte jako tenký pramínek do okraje spáry.
 Těsnicí pasta rychle zasychá a vytváří hustý film.
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Pracovní postup pro rohy
Odstranění přepravních úchytů a utěsnění otvorů

 Odstraňte přepravní úchyty a šrouby.
 Otvory shora utěsněte v závislosti na konstrukci opláštění zátkou (šedá) nebo krytkou
(šedá).
 Otvory zespodu utěsněte v závislosti na konstrukci opláštění krytkou (bílá).
Čistý a suchý pracovní prostor






-Střešní fólie a okapnice vedle místa spoje musí být čisté.
Znečištěnou střešní fólii a okapnici očistěte hadrem.
Střešní fólie a okapnice vedle místa spoje musí být suché.
Mokrou střešní fólii a okapnici vysušte horkým vzduchem.

Příprava pokládky střešní fólie

 Teplota při pokládce musí být nejméně 10 °C.
 Pokud je teplota nižší než 10 °C, je třeba střešní fólii vedle místa spoje a pás střešní fólie
předehřát horkým vzduchem.
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 Pruh střešní fólie nastříhejte na požadovaný rozměr tak, aby se pruh střešní fólie a již
položená střešní fólie překrývaly minimálně o 10 mm.
Utěsnění otvorů přepravních ok

 Na již položenou střešní fólii naneste plochým štětcem rozpouštědlo v oblasti otvoru ve
velikosti pruhu střešní fólie.
 Umístěte pruh střešní fólie.

 Přitlačte válečkem nebo plochou ruky.
 Střešní fólii zatěžkejte pytlíkem s pískem.
 Zátěž není třeba nechávat působit dlouho.

© robatherm
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Utěsnění hrany spoje

 Těsnicí pastu rovnoměrně vtlačujte jako tenký pramínek do okraje spáry.
 Těsnicí pasta rychle zasychá a vytváří hustý film.
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Pochozí rošty

Zprovoznění
a údržba

Údržba
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Odstraněním mříží vzniká nebezpečí pádu odkrytým otvorem. Zajistěte se v místě
nebezpečí pomocí vybavení pro ochranu proti pádu.
Odkrytými otvory mohou také padat předměty, například nářadí, a ohrožovat osoby, které
se nacházejí pod otvorem. Ohrožený prostor zablokujte, např. bezpečnostní sítí.
Při nesprávné instalaci hrozí nebezpečí pádu z důvodu omezené nosnosti roštu.
Montáž roštu po práci na otvorech směrem dolů

1 - nosná tyč, 2 - příčná tyč, 3 - podpěrná konzola, 4 - PVC distanční lišta
Všechny nosné tyče jednotlivých mřížových prvků musí na obou koncích spočívat na nosné
spodní konstrukci. U čtvercových rozměrů může dojít k záměně. Distanční podložky z PVC
zabraňují sklouznutí mřížového prvku.
Mřížové prvky jsou k dispozici v následujících rozměrech:
Délka nosné tyče
L03
L04,5
L06
[moduly]
[mm]
178
331
484
Příčná tyč po šířce
[moduly] T03 - 60 mm
[mm]
230

© robatherm

T06 - 60 mm
536

L07,5

L09

627

790

L06
612
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Klapky
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nechytat klapky mezi listy, nebezpečí rozdrcení končetin! Musí být uplatněny ochranné
pomůcky dle DIN EN ISO 12100, jako např. připojení na potrubí, ochranná mříž atd.!
Pozor
Ventilátor nezapínat dokud není zkontrolováno otevření odpovídající klapky nebo její
otevření nebylo indikováno polohou koncového spínače. Zajistit v regulaci ovládání tak, aby
se při uzavření uzavíracích klapek okamžitě vypnul i odpovídající ventilátor.
robatherm nenese odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním.
Aby se zabránilo škodám v důsledku tlakových rázů při uzavření požárních klapek, opatřit
zařízení pojistnými přetlakovými klapkami
Zpětné proudění
Je třeba učinit vhodná opatření k zamezení zpětného proudění z budovy.
Spojené klapky
U vzájemně propojených klapek je nutno zkontrolovat spojovací tyče z hlediska pevného
spojení a správné funkce, tj. smysl otáčení a koncová poloha klapek.
Zkontrolovat pevné dotažení všech šroubových a ostatních spojení.
Motoricky poháněné klapky
U pohonu servopohonem: Spojovací tyče seřídit tak, aby úhel otáčení byl 90° a klapky
dosáhly při uzavření koncové pozice.
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Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nechytat klapky mezi listy, nebezpečí rozdrcení končetin! Musí být uplatněny ochranné
pomůcky dle DIN EN ISO 12100, jako např. připojení na potrubí, ochranná mříž atd.!
Klapky – Pravidelná údržba
 Kontrolovat klapky z hlediska funkce, znečištění, poškození a koroze.
 Kontrola ochranného zařízení z hlediska účinnosti.
Klapky – Údržba dle potřeby
 Očistit klapky, odstranit poškození a korozi.
Klapky s pohonem přes spojovací tyče – Pravidelná údržba
 Kontrolovat tyče z hlediska pevného uložení a lehkého chodu.
 Kontrolovat nastavení.
Klapky s pohonem přes spojovací tyče – Údržba dle potřeby
 Promazat mosazná ložiska (ložiska z umělé hmoty mazání nevyžadují).
 Namazat spojovací tyče.
Upozornění
Klapky s ozubenými koly nemazat ani olejem ani tukem.
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Ventilátor a motor
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Možnost těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a věcných škod způsobených
rozlomením oběžného kola. Nepřekračovat maximální otáčky ventilátoru podle typového
štítku a návrhových technických dat. Ventilátor neprovozovat v případě mimořádného
chvění.
Nebezpečí požáru třením oběžného kola, prokluzu řemenů nebo zahřívajících se ložisek.
Nebezpečí poškození zdraví hlukem (nad cca 110 dB).
Zajištění při dopravě
Odstranit díly pro zajištění při dopravě (dřevěný klín nebo zajišťovací plech) na rámu
ventilátoru. Nenamáhat při tom tlumiče chvění na tah.
Pozor
Před uvedením do provozu prohlédnout nebo případně vyčistit zařízení a vzduchovod od
cizích předmětů (nářadí, malé předměty, stavební prach). Vyzkoušet ručně volný běh
ventilátorového kola.
Ventilátory s volným oběžným kolem
Během transportu se mohla mezera mezi oběžným kolem a náběhovou dýzou změnit. Před
uvedením do provozu změřit tuto mezeru (S). Mezera musí být po celém jeho obvodu a musí
mít v každém místě stejnou šířku, případně na tlumiči chvění mezeru upravit pojistnou a
nastavovací maticí (1).
Překrytí mezery (R) musí být asi 1 % z průměru oběžného kola.
Tuto kontrolu není nutno provádět u ventilátorů s pružným připojením.
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1 – nastavovací /pojistná matice; S – šířka mezery; R – překrytí mezery
Pohon
Vyzkoušet pevnost spojení oběžného kola s hřídelí (viz utahovací momenty).
Kontrola pohonu klínového řemene, případně seřízení:
 napnutí řemene (siehe Seite 47)
 ustavení řemenic do jedné roviny( tolerance < 0,4°; tj. < 7 mm/m)
Po nabíhací fázi ca 1 až 2 hodiny:
 Napnout řemen (siehe Seite 47). Při napínání dbát na přesný směr řemenic, případně
upravit.
 Kontrola pevného utažení upevňovacích šroubů spoje řemenice a náboje na hřídeli,
případně dotáhnout (viz utahovací momenty).
Směr otáčení
Vyzkoušet správný směr otáčení ventilátoru podle směrové šipky krátkým zapnutím motoru.
V případě opačného směru otáčení motor přepólovat při zachování bezpečnostních
předpisů.
Odběr proudu
Po dosažení provozních otáček ventilátoru okamžitě změřit odběr proudu všech tří fází při
uzavřených kontrolních dveřích.
Změřené hodnoty nesmějí překročit jmenovité hodnoty typového štítku (a tím jmenovitý
výkon motoru) a smějí se vzájemně jen nepatrně odchylovat. Při přetížení ihned motor
vypnout a zkontrolovat externí tlak, průtok vzduchu a otáčky. Při nestejném fázovém proudu
zkontrolovat připojení motoru.
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Pozor
K zabránění vzniku nebezpečí z únavy materiálu, nesmějí volně oběžná kola být
provozována s nepřípustnou rychlostí chvění (viz dole), stejně jako systém ventilátor-motor
nesmí být provozován v oblasti rezonančních otáček (a jejich násobků).
Při uvádění do provozu je proto třeba tyto rezonanční otáčky zjistit a ve frekvenčním měniči
podle toho odclonit. Jestliže to je třeba, kolo dodatečně vyvážit. Ventilátory nesmí být
provozovány mimo jejich pracovní rozsah daný výrobcem.
Časy rozběhu a doběhu musí být dodrženy podle údajů, daných výrobcem.
Nebezpečí požáru v důsledku tření oběžného kola, prokluzu řemenů, vyhřátých ložisek.
Práce na sestavě ventilátor-motor
Při pracích na sestavě ventilátor-motor, jako např. výměna ložisek, montáž volně oběžného
kola atd. je nutné dbát individuálních montážních návodů (v případě potřeby vyžádat!).
Potom je třeba zkontrolovat rychlost chvění sestavy, posoudit a případně vyvážit.
Nebezpečí
Možnost těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a věcných škod způsobených
ulomením oběžného kola. Ventilátor neprovozovat v případě mimořádných vibrací nebo při
nepřípustně vysoké rychlosti chvění!
Posuzovací hodnoty rychlosti chvění veff podle VDI 2056 popř. DIN ISO 10816:
Skupina
stroje

dobrá

použitelná

ještě
přípustná

tuhá do 15 kW

K

0,7 mm/s

1,8 mm/s

4,5 mm/s

tuhá od 15 kW

M

1,1 mm/s

2,8 mm/s

7,1 mm/s

izolovaná proti vibracím

T

2,8 mm/s

7,1 mm/s

18 mm/s

Sestava
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Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Upozornění pro údržbu
Při vícesměnném provozu a/nebo při zvláštních provozních podmínkách jako teplota
vzduchu >40 °C, vysoká prašnost atd. je vhodné dobu mezi údržbami zkrátit.
Při poruše jednoho nebo více řemenů u víceřemenového pohonu namontovat celou novou
sadu řemenů. Před montáží klínových řemenů je třeba vzdálenost os řemenic zmenšit tak,
aby řemeny mohly být nasazeny do drážek bez násilí. Násilná montáž šroubovákem apod. je
v každém případě nepřípustná, vede totiž k poškození.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Při výměně motoru (např. pomocí výsuvného zařízení) zajistěte motor proti kývání.
Čisticí prostředek
V případě potřeby použít čisticí prostředek s hodnotou pH mezi 7 a 9.
Ventilátor – pravidelná údržba
 Kontrola ventilátoru z hlediska hygienického stavu, znečištění, poškození, koroze a
upevnění
 Kontrola vyvážení a vibrací volně oběžného kola; případně kolo vyvážit
 Kontrola ložisek na vibrace, hlučnost, přehřívání
 Kontrola těsnosti pružného spoje
 Kontrola funkčnosti tlumiče chvění
 Kontrola upevnění ochranného zařízení
 Kontrola funkčnosti regulátoru otáček
 Kontrola funkce odvodnění
 Kontrola šířky mezery u volně oběžného kola (viz str. 42); případně ji upravit
 Nečistoty na tlumicích vložkách odstranit pomocí průmyslového vysavače a otřít hadrem,
navlhčeným vhodným čisticím prostředkem.
Ventilátor – údržba dle potřeby
 Vyměnit ložiska (ne později než je jejich teoretická životnost)
 Namazat ložiska. Dbát předpisů výrobce!
 Ventilátor vyčistit, odstranit poškození a korozi, dotáhnout šrouby
Elektromotor – pravidelná údržba
 Kontrola znečištění elektromotoru, poškození, koroze, upevnění, tichého chodu, ohřátí a
směru otáčení
 Kontrola hlučnosti, vibrací a ohřátí ložisek
 Očistit elektromotor, odstranit poškození a korozi
 Změřit napětí, odběr proudu a symetrii fází
 Kontrola upevnění svorek ve svorkovnici, dle potřeby dotáhnout
 Kontrola ochranného vodiče, případně dotáhnout nebo vyměnit
 Kontrolovat čistotu prvků pro vedení kabelů (např. kabelový kanál) a v případě potřeby
vyčistit tlakovým vzduchem a průmyslovým vysavačem a otřít hadrem, navlhčeným
vhodným čisticím prostředkem.
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Elektromotor – údržba dle potřeby
 Vyměnit ložiska (ne později než je jejich teoretická životnost)
 Namazat ložiska. Dbát předpisů výrobce!
Řemenový pohon – pravidelná údržba
 Kontrola čistoty, poškození, opotřebení, napnutí, ustavení řemenic do jedné roviny
(tolerance < 0,4°; tj. < 7 mm/m), funkce a upevnění řemenového pohonu (viz utahovací
momenty)
 Kontrola poškození, upevnění a funkce ochranného zařízení
Řemenový pohon – údržba dle potřeby
 Výměna sady řemenů
 Ustavení řemenic do jedné roviny
 Seřídit napnutí řemene (viz str. 47)
 Očistit řemenový pohon
Spojka pohonu – pravidelná údržba
 Dbát údajů výrobce!
 Kontrola čistoty, poškození, koroze a upevnění spojky pohonu
 Kontrola teploty
Spojka pohonu – údržba dle potřeby
 Dbát údajů výrobce!
 Výměna oleje
 Vyčistit spojku pohonu
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Utahovací momenty šroubů
Typ
náboje

1008
1108

1210
1215

1610
1615

2012
2017

2517
2525

3020
3030

3525
3535

4030
4040

4535
4545

5040
5050

Moment
[Nm]

6

20

20

30

50

90

115

170

190

270

Demontáž motoru
Při demontáži motoru používat jen vhodné a povolené zvedací zařízení. Pokud je použito
integrované zařízení pro demontáž motoru, dbát na dostatečnou stabilitu jednotky, např.
upevněním k základu.
Odstavení z provozu
Při prostoji delším než 3 měsíce odstranit klínové řemeny z důvodu zabránění bodové
zátěže ložisek.
Při prostoji delším než jeden rok ložiska před novým uvedením do provozu obnovit, případně
u ložisek s mazacím zařízením staré mazivo odstranit a nově namazat. Přitom je potřeba
dbát předpisů výrobce ventilátoru.

Stanovení předpínací síly pro úzký klínový řemen DIN 7753
Napnutí řemene
Napnutí řemene zkontrolovat, popř. nastavit v souladu s danými údaji vhodným měřicím
přístrojem (např. měřicí přístroj předpětí řemene). Dbát návodu pro obsluhu měřicího
přístroje.
 Změřit vzdálenost os řemenic A (v metrech)
 Vzdálenost os vynásobit 16 krát. Výsledek je průhyb řemene (S) v milimetrech.
 Ve středu vzdálenosti os (A) řemen zatížit takovou silou, aby bylo dosaženo vypočteného
průhybu.
 Změřit průhybovou sílu
 Průhybovou sílu (F) porovnat s hodnotami v tabulce
U nových pohonů nastavit pro náběhovou fázi největší hodnoty. Po několika hodinách
provozu průhybovou sílu znovu změřit, případně nastavit.

A – osová vzdálenost; S – průhyb řemene; F – průhybová síla
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Upozornění
Při vícedrážkových převodech použít pravítko k jednoduššímu nastavení průhybu.
Níže uvedené hodnoty platí jen pro úzké klínové řemeny DIN 7753.
V případě použití jiných klínových řemenů se obraťte na výrobce.
Síla (F) pro průhyb (S) = 16 mm na 1 m osové vzdálenosti (A)
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Profil

Účinný průměr d
menší řemenice (mm)

SPZ

67
100

až
až

95
140

10
15

až
až

15
20

SPA

100
140
224

až
až
až

132
200
250

20
28
40

až
až
až

27
35
45

SPB

160
236

až
až

224
315

35
50

až
až

50
65

SPC

224
375

až
až

355
560

60
90

až
až

90
120
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Vzduchový filtr
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Vsazení filtračních vložek
 Filtrační vložky upevnit ve filtračním rámu upínacími svorkami, upínacím profilem nebo
bajonetovým uzávěrem.
 Filtrační kapsu nepřiskřípnout ani nepoškodit.
 Kontrola těsného vsazení filtračních vložek do rámu.
Kontrola filtru
Pro kontrolu stupně znečištění vzduchového filtru (mimo filtr s aktivním uhlím) se doporučuje
instalace přístroje pro měření rozdílu tlaku na obslužnou stranu jednotky.
Koncové tlakové ztráty filtru
Doporučená koncová tlaková ztráta pro filtry dle ISO 16890
Třída filtru

Doporučená koncová tlaková ztráta
(menší z hodnot)

ISO coarse

50 Pa + počáteční tlaková ztráta nebo 3x počáteční tlaková ztráta

ISO ePM1,
ISO ePM2,5,
ISO ePM10

100 Pa + počáteční tlaková ztráta nebo 3x počáteční tlaková
ztráta

Doporučená koncová tlaková ztráta pro filtry dle EN 779
Třída filtru

Doporučená koncová tl. ztráta

G1 - G4
M5 - M6, F7
F8 - F9
E10 - E12, H13

150 Pa
200 Pa
300 Pa
500 Pa
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Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Alergické reakce na kůži, oči nebo dýchací orgány způsobené kontaktem s prachem z filtrů.
Nelze vyloučit kontaminaci viry, bakteriemi, .... Při údržbě, čištění a výměně filtrů používejte
ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle a ochranu dýchacích cest.
Vyhněte se kontaminaci okolí a nových filtrů.
Náhradní filtry
Opatřit si minimálně jednu sadu rezervních filtrů. Skladovat v suchém a neprašném
prostředí. Zamezit znečištění a poškození. Po uplynutí minimální skladovací doby filtry dále
nepoužívat.
Školení
Provozovatel AHU musí zajistit hygienické školení pro pracovníky údržby. Je třeba dodržovat
doporučení VDI 6022 týkající se údržby a servisu.
Filtry - pravidelná údržba
Zkontrolujte, zda jsou filtry hygienicky nezávadné, zda nejsou znečištěné, zda nezapáchají,
zda nejsou poškozené a zkorodované.
Filtry částic: Zkontrolujte diferenční tlak pomocí manometru.
Filtry s aktivním uhlím: Obvykle stačí zkontrolovat zápach filtru. (Pro spolehlivé určení
zbývající životnosti může výrobce ve své laboratoři zkontrolovat nasycení uhlíku filtru, aby
mohl stanovit správné servisní intervaly). Vážení kazet nepřináší reálné výsledky, protože
většina dodatečné hmotnosti je způsobena vlhkostí vzduchu.
Kontrola těsnosti sedla filtru
Filtry - údržba v případě potřeby
Filtrační kazety vyměňte okamžitě, pokud je patrné znečištění, zápach, poškození nebo
netěsnost, při dosažení doporučeného konečného odporu nebo časového intervalu:
1. Filtrační kazeta nejpozději po 12 měsících
2. Filtrační kazeta nejpozději po 24 měsících
Dřívější výměna filtru může být nezbytná, pokud stavební opatření nebo přestavba vedou k
výraznému zatížení filtru nebo dle požadavku hygienické inspekce.
Výměna jednotlivých filtračních vložek je přípustná pouze v případě poškození jednotlivých
vložek za předpokladu, že poslední výměna není starší než 6 měsíců.
Při výměně filtračních kazet dodržujte místní předpisy na ochranu životního prostředí..
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Tlumič hluku
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Při práci používejte osobní ochranné prostředky (dýchací masku).
Kontrola
Kontrola znečištění a poškození kulis. Oprava, případně čištění, viz dole.

Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Při práci používejte osobní ochranné prostředky (dýchací masku).
Tlumič hluku – pravidelná údržba
 Kontrola kulis z hlediska hygienického stavu, znečištění, poškození a koroze
Tlumič hluku – údržba dle potřeby
 Vyčistit kulisy (viz dole), opravit pomocí servisní soupravy a odstranit korozi, popř.
odebrat zkušení vzorek
Čištění
Povrch očistit vysavačem.
Pozor
Nepoškodit absorpční materiál.
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Ohřívač vzduchu (vodní, parní, glykolový okruh
ZZT, vysoce účinný glykolový okruh ZZT)
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
V případě výměníků tepla obsahujících chladivo dodržujte poznámky na str.
62 o chladicím zařízení, tepelném čerpadle a splitových klimatizačních jednotkách!
Nebezpečí
Při plnění, odvzdušnění a vypouštění nepoužívat horké médium, nebezpečí opaření.

Nebezpečí
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení.

Nebezpečí
Při plnění, odvzdušnění a vypouštění zamezit kontaktu pokožky se solankou. Nebezpečí
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce.
Pozor
Nepřekročit přípustné tlakové úrovně (viz technické podklady).
K zamezení zamrznutí ohřívače vzduchu:
Přidat prostředek proti zamrznutí nebo nainstalovat protimrazovou ochranu dle koncepce
zařízení na straně vzduchu, popř. na straně vody / kondenzátu.
Aby bylo zabráněno škodám na zařízení přehřátím, provozovat parní ohřívač pouze tehdy,
když je ventilátor v běhu. Instalovat kontrolu proudění vzduchu nebo bezpečnostní
termostat.
Kontrola
Překontrolovat správnost napojení přívodu a odvodu média (princip protiproudu).
Plnění
Systém musí být propláchnutý (odstraněné nečistoty) podle VDI 2035 a naplněn médiem
daným v technických podkladech a ve správné koncentraci.
Po nedostatečném nebo opomenutém proplachu systému mohou ve výměníku zůstávat
zbytky oleje (z mazání během procesu výroby). Tyto zbytky je nutné rozpustit během
proplachu, jinak zůstávají nadále v systému. Voda/příměsi proti zamrzání vykazují lipofilní
vlastnosti a zbytky oleje rozpustí, ty potom ve směsi putují systémem a poškozují těsnění,
která nejsou olejovzdorná. V uzavřených systémech (např. glykolové okruhy ZZT) je obecně
doporučeno použití olejovzdorných těsnění.
Wasserqualität nach VDI 2035. Zu hoher Glykolanteil führt zu Minderleistung, zu geringer
Glykolanteil kann Frostschäden begünstigen.
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Odvzdušnění
Při plnění systému podle VDI 2035, chladič a systém by měl být pečlivě odvzdušněn
v nejvyšším bodu systému.
Příliš vysoký podíl glykolu vede ke snížení výkonu, příliš nízký podíl může napomáhat vzniku
škod způsobených mrazem.
K tomu je určen odvzdušňovací ventil na horním připojení nebo oddělený odvzdušňovací
šroub.
V případě špatného odvzdušnění se v chladiči hromadí vzduch, což vede ke snížení výkonu.
Doporučení: odvzdušňovací systém (uzavírací kohout s hadicí).
Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu šrouby přírubového spoje zkontrolovat na těsnost, případně
dotáhnout dle potřeby (viz str. 24).

© robatherm

53

Zprovoznění a údržba

Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
V případě výměníků tepla obsahujících chladivo dodržujte poznámky na str.
62 o chladicím zařízení, tepelném čerpadle a splitových klimatizačních jednotkách!
Nebezpečí
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení.

Nebezpečí
Před začátkem práce nechat součásti zařízení ochladit/ohřát na teplotu okolí.

Nebezpečí
Při plnění, odvzdušnění a vypouštění zamezit kontaktu pokožky se solankou. Nebezpečí
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce.
Ohřívač vzduchu – pravidelná údržba
 Kontrola hygienického stavu, znečištění na straně vzduchu, poškození, těsnosti a koroze
 Odvzdušnit ohřívač vzduchu
 Kontrola funkčnosti přívodu a odvodu média
 Kontrola funkčnosti protimrazové ochrany (médium hustoměrem popř. termostat
chladícím sprejem)
Ohřívač vzduchu – údržba dle potřeby
 Očistit ohřívač na straně vzduchu (viz dole), odstranit poškození, netěsnosti a korozi
Čištění
Výměník očistit v zabudovaném stavu, nebo jej vytáhnout pokud není přístupný pro čištění.
Odstraněná nečistota se nesmí dostat k sousedním dílům zařízení. Nečistotu nebo špinavou
vodu pečlivě odstranit.
Dbát následujících upozornění:
 Zamezit deformaci lamel.
 Profouknout stlačeným vzduchem proti směru proudění vzduchu.
 Nepoužívat vysokotlakého nebo vysokotlakého parního čištění.
 Čistit vodou s malým tlakem.
Čisticí prostředek
V případě potřeby použít čisticí prostředek s hodnotou pH 6 - 8.
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Odstavení z provozu
V případě delších odstávek, zvláště pokud hrozí zamrznutí, musí být všechny vodní
výměníky (např. vzduch/voda a solanka/voda) kompletně vypuštěny (pokud nebyly doplněny
přípravky proti zamrznutí). K tomu je potřeba odšroubovat nejdříve odvzdušňovací a potom
vypouštěcí šrouby. Zároveň je třeba k úplnému vyprázdnění každý ohřívač profouknout
vzduchem (tlakový vzduch, ventilátor apod.). Při volném vypouštění zůstane v ohřívači až 50
% média, což způsobuje vysoké nebezpečí poškození zamrznutím. Solanku zlikvidovat dle
pokynů výrobce.
Demontáž / montáž
Po odstavení výměníků z provozu a demontáži regulační řady odšroubovat šroubovákem
Torx (T25) nebo s drážkou.
(Chladič vzduchu: plech pro odklon kondenzátu odšroubovat od rámu.)
Výměník vč. čelního panelu vytáhnout dopředu (popř. podepřít). Kontrolovat případné
poškození těsnění, popř. vyměnit. Montáž v opačném pořadí.
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Elektrický ohřívač
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení.

Upozornění
Horké povrchy v důsledku vyzařování tepla z elektrického ohřívače, pokud je elektrický
ohřívač umístěn na konci jednotky.
Popálení při dotyku povrchů (potrubí, vývod).
- Protočte ventilátor pro ochlazení na pokojovou teplotu.
- Používejte tepelně odolné rukavice.
Poznámka
Tepelné záření z elektrického ohřívače
Poškození navazujících součástí a dílů
- Pokud je elektrický ohřívač umístěn na konci jednotky, musí být mezi výfukem jednotky a
první součástí instalovanou v potrubí dodržena vzdálenost 300 mm.
- Součásti instalované v kanálu musí být odolné vůči teplu.
Triple T

Trojitý termostat s bezpečnostním omezovačem teploty
Každý elektrický ohřívač musí být vybaven plně otestovaným trojitým termostatem s
bezpečnostním omezovačem teploty s ručním resetem. Funkčnost otestujte (např. s
horkovzdušným ventilátorem).
Doporučení
Trojitý termostat namontovaný přímo za elektrickým ohřívačem:
- Nastavení "doběh ventilátoru": 40 °C.
- Nastavení "sledování teploty": 70 °C.
- Nastavení "Bezpečnostní omezovač teploty": 90 °C.
Pozor
Během uvádění elektrického ohřívače do provozu je třeba dávat pozor na horké povrchy.
Elektrické ohřívače mohou být provozovány pouze v případě, že je přítomno sledování
průtoku.
Pokud je systém provozován s nedostatečným chlazením (např. systém je vypnut na
hlavním vypínači, když je elektrický ohřívač vzduchu stále zapnutý) nebo v případě
nouzového vypnutí systému vyvolaného bezpečnostními zařízeními, může dojít k
poškození elektrického ohřívače, opláštění a dalších namontovaných dílů přehřátím.
Při jmenovitém i částečném zatížení musí být dodržena minimální rychlost proudění
vzduchu 2 m/s. Toto nastavení je třeba při instalaci speciálně sledovat, aby nedocházelo k
nedostatečné rychlosti vzduchu. Aby nedošlo k popálení pokožky, nedotýkejte se horkých
povrchů.
Sledování průtoku
Průtok vzduchu se sleduje měřením tlakového rozdílu na ventilátoru pomocí manometru.
Funkčnost je třeba zkontrolovat při uvedení do provozu.
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Minimální vzdálenosti ke komponentům
Minimální vzdálenost L06 (612 mm) je určena pro součásti, které nejsou odolné vůči teplu.
Pro tepelně odolné součásti je minimální vzdálenost L03 (306 mm). Aby nedošlo k popálení
a poškození, musí být připojení k ventilačnímu systému tepelně odolné.
Spotřeba proudu
Odběr proudu se kontroluje ve všech fázích měřením všech fází.
Jmenovité údaje viz výrobní štítek.
Pokud jsou jmenovité hodnoty překročeny, je třeba informovat technický servis robatherm.

Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení.

Nebezpečí
Před začátkem práce nechat součásti zařízení ochladit/ohřát na teplotu okolí.

Elektroohřívač – pravidelná údržba
 Přezkoušet funkci kontroly proudění vzduchu odpojením hadičky pro měření tlaku
vzduchu u tlakoměru. Musí následovat spínací proces
 Kontrola funkce, hygienického stavu, znečištění, poškození, koroze a upevnění
elektroohřívače
 Kontrola funkčnosti bezpečnostního termostatu (viz uvedení do provozu)
Elektroohřívač – údržba dle potřeby
 Elektroohřívač vyčistit, odstranit spálenou usazeninu, poškození, korozi a dotáhnout
připevnění
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Chladič vzduchu (vodní, přímý výparník,
glykolový okruh ZZT, vysoce účinný glykolový
okruh ZZT)
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
V případě výměníků tepla obsahujících chladivo dodržujte poznámky na str.
62 o chladicím zařízení, tepelném čerpadle a splitových klimatizačních jednotkách!
Nebezpečí
Při plnění, odvzdušnění a vypouštění zamezit kontaktu pokožky se solankou. Nebezpečí
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce.
Nebezpečí
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení.

Pozor
Nepřekročit přípustné tlakové úrovně.
K zamezení zamrznutí chladiče vzduchu:
Přidat prostředek proti zamrznutí nebo umístit chladič za předehřívač ve směru proudění
vzduchu.
Kontrola
Překontrolovat správnost napojení přívodu a odvodu média (princip protiproudu).
U přímých výparníků musí po otevření připojovacího potrubí média se syčením unikat dusík
– plnící ochranný plyn. V opačném případě lze předpokládat netěsnost, prosím informujte
firmu OK-Puls.
Plnění
Systém musí být propláchnutý (odstraněné nečistoty) podle VDI 2035 a naplněn médiem
daným v technických podkladech a ve správné koncentraci.
Po nedostatečném nebo opomenutém proplachu systému mohou ve výměníku zůstávat
zbytky oleje (z mazání během procesu výroby). Tyto zbytky je nutné rozpustit během
proplachu, jinak zůstávají nadále v systému. Voda/příměsi proti zamrzání vykazují lipofilní
vlastnosti a zbytky oleje rozpustí, ty potom ve směsi putují systémem a poškozují těsnění,
která nejsou olejovzdorná. V uzavřených systémech (např. glykolové okruhy ZZT) je obecně
doporučeno použití olejovzdorných těsnění.
Wasserqualität nach VDI 2035. Zu hoher Glykolanteil führt zu Minderleistung, zu geringer
Glykolanteil kann Frostschäden begünstigen.
Chladivo vytěsňuje vzdušný kyslík, může způsobit udušení a může být i hořlavé. V závislosti
na klasifikaci chladiva podle normy ISO 817 jsou povolena pouze omezená množství náplní,
zejména u hořlavých a toxických chladiv. V Evropě musí být maximální množství náplně v
souladu s normou EN 378-1 a určuje se na základě přístupového prostoru, místa instalace a
příslušné klasifikace chladiva. V mezinárodním měřítku se výpočet provádí podle IEC 603352-40 (nebo části 2-89) nebo ISO 5149. Podrobné informace o příslušném chladivu naleznete
v bezpečnostním listu.
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V případě přímého výparníku s externím chladicím systémem je za dodržení maximálního
povoleného množství náplně odpovědný dodavatel systému.
Odvzdušnění
Při plnění systému podle VDI 2035, chladič a systém by měl být pečlivě odvzdušněn
v nejvyšším bodu systému.
Příliš vysoký podíl glykolu vede ke snížení výkonu, příliš nízký podíl může napomáhat vzniku
škod způsobených mrazem.
K tomu je určen odvzdušňovací ventil na horním připojení nebo oddělený odvzdušňovací
šroub.
V případě špatného odvzdušnění se v chladiči hromadí vzduch, což vede ke snížení výkonu.
Doporučení: odvzdušňovací systém (uzavírací kohout s hadicí).
Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu zkontrolovat šrouby přírubových spojů na vzduchotěsnost, popř. dle
potřeby dotáhnout. (viz str. 24).
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Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
V případě výměníků tepla obsahujících chladivo dodržujte poznámky na str.
62 o chladicím zařízení, tepelném čerpadle a splitových klimatizačních jednotkách!
Nebezpečí
Při plnění, odvzdušnění a vypouštění zamezit kontaktu pokožky se solankou. Nebezpečí
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce.
Nebezpečí
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení.

Nebezpečí
Před začátkem práce nechat součásti zařízení ochladit/ohřát na teplotu okolí.

Chladič vzduchu – pravidelná údržba
 Kontrola hygienického stavu, znečištění na straně vzduchu, poškození, těsnosti a koroze
chladiče
 Chladič odvzdušnit
 Kontrola znečištění kondenzátní vany, popř. vyčistit
 Kontrola funkčnosti odtoku vody a sifonu, popř. vyčistit
 Kontrola vodní náplně v sifonu, popř. doplnit
 Kontrola funkčnosti přívodu a odvodu
 Kontrola funkčnosti protimrazové ochrany (médium hustoměrem popř. termostat
chladícím sprejem)
 Kontrola přímého výparníku na zamrznutí
Chladič vzduchu – údržba dle potřeby
 Očistit chladič na straně vzduchu (viz dole), odstranit poškození, netěsnosti a korozi
Odlučovač kapek – pravidelná údržba
 Kontrola hygienického stavu, znečištění, usazenin, poškození, průniku kapek a koroze
odlučovače kapek
Odlučovač kapek – údržba dle potřeby
 Očištění a oprava odlučovače kapek: kazetu vyjmout, rozebrat a profily jednotlivě očistit,
odstranit poškození a korozi
Čištění
Tepelný výměník očistit ve vestavěném stavu, nebo když není přístupný, tak jej vyjmout
z jednotky a očistit. Odstraněná špína nesmí ulpět na sousedících komponentech. Nečistoty
a špinavou vodu pečlivě odstranit.
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Věnovat pozornost následujícím bodům:
 Zamezit deformaci lamel
 Profouknout stlačeným vzduchem proti směru proudění vzduchu
 Nepoužívat vysokotlakého čištění nebo vysokotlakého parního čištění
 Čistit vodou pod malým tlakem
Čisticí prostředek
V případě potřeby použít čisticí prostředek s hodnotou pH 7 - 9.
Odstavení z provozu
V případě delších odstávek, zvláště pokud hrozí zamrznutí, musí být všechny vodní
výměníky (např. vzduch/voda a solanka/voda) kompletně vypuštěny (pokud nebyly doplněny
přípravky proti zamrznutí). K tomu je potřeba odšroubovat nejdříve odvzdušňovací a potom
vypouštěcí šrouby. Zároveň je třeba k úplnému vyprázdnění každý ohřívač profouknout
vzduchem (tlakový vzduch, ventilátor apod.). Při volném vypouštění zůstane v ohřívači až 50
% média, což způsobuje vysoké nebezpečí poškození zamrznutím. Solanku zlikvidovat dle
pokynů výrobce.
Demontáž / montáž
Po odstavení výměníků z provozu a demontáži regulační řady odšroubovat šroubovákem
Torx (T25) nebo s drážkou.
(Chladič vzduchu: plech pro odklon kondenzátu odšroubovat od rámu.)
Výměník vč. čelního panelu vytáhnout dopředu (popř. podepřít). Kontrolovat případné
poškození těsnění, popř. vyměnit. Montáž v opačném pořadí.

© robatherm

61

Zprovoznění a údržba

Chladicí zařízení, tepelná čerpadla a splitová
klimatizace
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Vyvarujte se jakéhokoli fyzického kontaktu s chladivem, protože to může způsobit omrzliny
kůže a končetin nebo poškození sítnice. Používejte osobní ochranné prostředky proti
účinkům chladiva BGV D4 (ochranné brýle, rukavice atd.)!
Chladivo (bez zápachu a chuti) vytlačuje vzdušný kyslík a může způsobit udušení. Pokud
chladivo uniká, vstupujte do strojovny pouze s prostředky na ochranu dýchacích cest s
vysokou účinností.
Chladivo a kompresorový olej vytvářejí spolu s otevřeným plamenem toxické, jedovaté
látky. Nevdechujte je! Ve strojovně nekuřte!
Při dotyku nebo požití kompresorového oleje může dojít k alergické reakci. Vyhněte se
fyzickému kontaktu! Věnujte pozornost bezpečnostnímu listu.
Chladivo vytěsňuje vzdušný kyslík, může způsobit udušení a může být i hořlavé. V závislosti
na klasifikaci chladiva podle normy ISO 817 jsou povolena pouze omezená množství náplní,
zejména u hořlavých a toxických chladiv. V Evropě musí být maximální množství náplně v
souladu s normou EN 378-1 a určuje se na základě přístupového prostoru, místa instalace a
příslušné klasifikace chladiva. V mezinárodním měřítku se výpočet provádí podle IEC 603352-40 (nebo části 2-89) nebo ISO 5149. Podrobné informace o příslušném chladivu naleznete
v bezpečnostním listu.
Nebezpečí
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení.

Pozor
Montáž a uvedení do provozu jednotek obsahující chladivo může provádět pouze výrobce
nebo jiná kvalifikovaná osoba pověřená výrobcem; servisní a údržbářské práce musí
provádět jen zaškolené osoby.
Při veškerých činnostech s chladivem je nutno dodržet požadavky uvedené v servisní
knížce pro chladicí zařízení (v případě potřeby vyžádat) a platné normy a směrnice( např.
DIN EN 378, BGR 500 a Nařízení o nakládání s freony).
Požadavky na uvedení do provozu
Musí být splněny všechny stavební požadavky, jako je přístup, dokončená instalace jednotky
a potrubí, difúzně těsná izolace potrubí vně VZT jednotky a nepřetržitá dostupnost všech
napájecích zařízení. Musí být k dispozici a funkční čidlo chladiva pro monitorování místa
instalace a vhodné větrání místa instalace. Kromě toho musí být možné provozovat systém v
požadovaných pracovních fázích.
Záruční podmínky
Záruka je podmíněna uzavřením smlouvy o údržbě s kvalifikovanou společností
specializující se na chladicí techniku spolu se záznamy o provedení údržby.
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Provozování systému
Provoz chladicí jednotky je povolen pouze tehdy, když je v provozu VZT jednotka. Objemový
průtok vzduchu musí činit nejméně 25 % jmenovitého objemového průtoku vzduchu.
Poruchy chladicí jednotky se zobrazují na rozvaděči.
Podle Německého nařízení o průmyslové bezpečnosti (BetrSichV) vyžadují tyto jednotky
zvláštní dohled; včetně specifických požadavků týkajících se obsluhy, které je třeba splnit
podle § 14 německého nařízení o průmyslové bezpečnosti. Je třeba dodržovat i další platná
zákonná ustanovení dle daného místa instalace.
Údržba a kontroly
Požadavky viz servisní knížka pro chladicí zařízení.
Opakované kontroly
Podle § 15 Německého nařízení o průmyslové bezpečnosti (BetrSichV) podléhají jednotky a
jejich části opakovaným kontrolám prováděným autorizovanou osobou, resp. akreditovanou
kontrolní agenturou. Je třeba dodržovat další platná zákonná ustanovení dle daného místa
instalace.
Pozor
Používat pouze oleje doporučené výrobcem kompresorů (viz údaj na kompresoru).
V opačném případě může dojít k poškození jednotky.
Odstavení z provozu
Požadavky na odstavení z provozu viz servisní knížka pro chladicí zařízení.
Při likvidaci chladiv nebo kompresorových olejů dbát platných a odpovídajících nařízení k
ochraně životního prostředí.
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Rotační výměník ZZT
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Pokud není přívod proudu přerušen u všech pólů, hrozí nebezpečí rozdrcení a odření
končetin náhlým spuštěním rotoru k automatickému čištění nebo automatickým
znovuspuštěním po výpadku elektrického proudu.
Kontrola
Před uvedením do provozu dbát na to, aby žádné předměty neblokovaly volný chod rotoru.
Odstranit cizí předměty a nečistoty.
Těsnicí lišty
Kontrola přitlačení těsnících lišt. Lišty musí být posunuty co nejblíže k akumulační hmotě, ale
přitom se musí zamezit přímému obrušování lišt při provozních tlakových poměrech.
Uložení
V zásadě je uložení rotoru vystředěno ve výrobě. Podle podmínek při sestavení však mohou
být zapotřebí další informace. Dbejte při tom návodu k obsluze od výrobce rotoru.
Pohon
Otevřít revizní otvor na označeném rohu rotoru a zkontrolovat, zda klínový řemen vykazuje
dostatečné napnutí, případně jej zkrátit:
 otevřít kloubový zámek
 klínový řemen zkrátit na odpovídající délku
 zavřít kloubový zámek
 zavřít revizní otvor
Protože klínový řemen podléhá přirozenému natažení, mělo by být napnutí řemene
pravidelně kontrolováno zejména prvních 400 provozních hodin.
Motor pohonu uvést do provozu. U regulátoru rotoru dbát návodu pro obsluhu. Kontrola
nastavených otáček rotoru (např. 10 ot/min při regulačním signálu10 V).
Směr otáčení
Kontrola směru otáčení rotoru (šipka), případně motor přefázovat. U zabudované
proplachové zóny se musí akumulační hmota otáčet z odvodu vzduchu přes proplachovací
komoru do přívodu vzduchu.
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Tlakový spád
Aby se zabránilo kontaminaci přívodního vzduchu vzduchem odvodním, měl by být tlakový
potenciál ventilátorů volen tak, aby netěsnostmi systému proudil vzduch z přívodu vzduchu
do odvodu vzduchu.
Adiabatické vlhčení odvodního vzduchu
Je nutno zajistit, aby zvlhčovač nezpůsoboval nadměrné navlhčení a smáčení akumulační
hmoty. Přednostně doporučujeme provozovat zvlhčovač s permeátem z reverzní osmózy.

Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Pokud není přívod proudu přerušen u všech pólů, hrozí nebezpečí rozdrcení a odření
končetin náhlým spuštěním rotoru k automatickému čištění nebo automatickým
znovuspuštěním po výpadku elektrického proudu.
Pozor
Aby nedošlo k poškození během čištění musí směřovat proud vzduchu nebo vody kolmo
na plochu tepelného výměníku.
Rotační výměník ZZT – pravidelná údržba
 Kontrola hygienického stavu rotoru ZZT, výskytu cizích předmětů, znečištění, poškození
a koroze
 Kontrola znečištění, cizích předmětů a přitlačení těsnících lišt (viz výše)
 Kontrola opotřebení a napnutí řemene, popř. zkrátit (viz výše) nebo vyměnit
 Kontrola vyváženosti a bočního házení rotoru
 Kontrola nepřípustného přehřátí, vibrací nebo hlučnosti ložisek, popř. vyměnit (nejpozději
při dosažení teoretické životnosti)
 Kontrola funkčnosti odvodu vody a sifonu, popř. vyčistit
 Kontrola obsahu vody v sifonu, popř. doplnit
 Kontrola správné funkce kontroly chodu, popř. nastavit senzor
Rotační výměník – údržba dle potřeby
 Odstranit cizí předměty, nečistoty, poškození a korozi
 Vyčištění akumulační hmoty stlačeným vzduchem nebo vysokotlakým čističem (jen voda
bez přísad); znečištěnou vodu řádně odstranit
 Těsnící lišty očistit, v případě opotřebení vyměnit
 Seřídit přitlačení těsnicí lišty (viz výše)
 Rotor vyvážit nebo vyrovnat
Odstavení z provozu
Při delším odstavení (např. v létě) uvést rotor občas do provozu, aby byla zachována funkce
samočištění.
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Deskový výměník ZZT
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Pozor
Aby nedošlo k poškození tepelného výměníku, nepřekračovat dovolený tlakový spád mezi
přiváděným a odváděným vzduchem (podle provedení cca 1000 Pa). Dbát upozornění na
uzavírání klapek (viz str. 40).
Kontrola
Kontrola výskytu cizích předmětů a znečištění deskového výměníku, případně vyčistit (viz
dole).

Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Pozor
Aby nedošlo k poškození během čištění musí směřovat proud vzduchu nebo vody kolmo
na plochu tepelného výměníku.
Deskový výměník ZZT – pravidelná údržba
 Kontrola hygienického stavu, výskytu cizích předmětů, znečištění, poškození a koroze
 Kontrola funkčnosti odvodu vody a sifonu, popř. vyčistit
 Kontrola obsahu vody v sifonu, popř. doplnit
Deskový výměník ZZT – údržba dle potřeby
 Odstranit cizí předměty, nečistoty, poškození a korozi
 Vyčištění tlakovým vzduchem nebo vysokotlakým čističem (jen voda bez přísad);
znečištěnou vodu řádně odstranit
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Tepelné trubice ZZT
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Kontrola
Kontrola výskytu cizích předmětů a znečištění tepelných trubic ZZT, popř. vyčistit (viz dole).

Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nebezpečí ohrožení života od plynové náplně pod vysokým tlakem! Vyvarovat se
poškození nebo přehřátí trubic (např. svařovacím hořákem).
Tepelné trubice ZZT – pravidelná údržba
 Kontrola hygienického stavu tepelných trubic, znečištění, poškození a koroze
 Kontrola funkčnosti odvodu vody a sifonu, popř. vyčistit
 Kontrola obsahu vody v sifonu, popř. doplnit
Tepelné trubice ZZT – údržba dle potřeby
 Očistit tepelné trubice na straně vzduchu (viz dole), odstranit poškození a korozi
Čištění
Dbát následujících upozornění:
 Zamezit deformaci lamel.
 Profouknout stlačeným vzduchem proti směru proudění vzduchu.
 Nepoužívat vysokotlaké čištění vodou nebo vysokotlaké čištění párou.
 Čistit vodou pod malým tlakem.
Čisticí prostředek
V případě potřeby použít čisticí prostředek s hodnotou pH 7 - 9.

© robatherm

67

Zprovoznění a údržba

Odvlhčovací rotor
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Pokud není přívod proudu přerušen u všech pólů, hrozí nebezpečí rozdrcení a odření
končetin náhlým spuštěním rotoru k automatickému čištění nebo automatickým
znovuspuštěním po výpadku elektrického proudu.
Pozor
Při neodborném uvádění do provozu mohou vzniknout podle druhu rotoru škody přehřátím,
zamrznutím, vymytím akumulační hmoty nebo problémy se zápachem. Je nutné dbát
pokynů výrobce rotoru (v případě potřeby vyžádat)!
Rotory LiCl např. neprovozovat s přesyceným vzduchem nebo nečistit mokrým procesem.
Provést uvedení do provozu v souladu s předpisy výrobce rotoru a s popisem uvedení do
provozu od robathermu (viz str. 64).
Otáčky rotoru
Odvlhčovací rotor potřebuje pro provoz odvlhčování zřetelně menší otáčky než při přenosu
tepla. Zkontrolovat předepsané otáčky rotoru, např. při odvlhčování 10 ot./h řídící signál 2 V
(popř. sepnutý prioritní kontakt) a při provozu ZZT 10 ot./min řídící signál 10 V.
Tlakové rozdíly
Aby se zabránilo kontaminaci přívodního vzduchu vlhkým regeneračním vzduchem, měl by
být tlakový potenciál ventilátorů volen tak, aby netěsnostmi systému proudil vzduch
z přívodu vzduchu do regeneračního vzduchu.
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Údržba
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Pokud není přívod proudu přerušen u všech pólů, hrozí nebezpečí rozdrcení a odření
končetin náhlým spuštěním rotoru k automatickému čištění nebo automatickým
znovuspuštěním po výpadku elektrického proudu.
Údržba
Údržbu provést v souladu s předpisy výrobce rotoru (v případě potřeby vyžádat).
Odvlhčovací rotor – pravidelná údržba
 Kontrola hygienického stavu rotoru, výskytu cizích předmětů, znečištění, poškození a
koroze
 Kontrola znečištění, výskytu cizích předmětů a přítlaku těsnících lišt (viz nahoře)
 Kontrola opotřebení a napnutí řemene, popř. zkrátit (viz nahoře) nebo vyměnit
 Kontrola vyváženosti a bočního házení rotoru
 Kontrola nepřípustného přehřátí, vibrací nebo hlučného chodu ložisek a popř. vyměnit
(nejpozději při vypršení teoretické životnosti)
 Kontrola správné funkce kontroly chodu, popř. nastavit senzor
Odvlhčovací rotor – údržba dle potřeby
 Odstranit cizí předměty, nečistoty, poškození a korozi
 Vyčištění akumulační hmoty dle předpisů výrobce rotoru. Podle druhu rotoru může mokré
čištění vést k jeho zničení!
 Těsnící lišty očistit, v případě opotřebení vyměnit
 Nastavit přítlak těsnicí lišty (viz nahoře)
 Rotor vyvážit nebo vyrovnat
Odstavení z provozu
Při delším odstavení, pro zachování samočištění rotoru, rotor uvést do přerušovaného
provozu dle předpisů výrobce.
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Spalovací komora
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení.

Nebezpečí
Dbejte požadavků DIN 4794, DIN 4755 a pracovního listu G600.
Nebezpečí požáru při kontaktu hořlavých látek se spalovací komorou.
Pozor
Před zažehnutím hořáku spalovací komoru propláchnout vzduchem, aby se zajistilo, že
není přítomna výbušná atmosféra.
Pozor
Podle DIN 4794 musí být zprovoznění spalovací komory popř. k tomu příslušných zařízení
provedeno výrobcem nebo jiným jím pověřeným odborníkem.
Keramická vložka (odkazuje na náhradu RWE spalovací komory)
Přezkoušet umístění keramické vložky, musí být kolmá k zadní stěně.
Výstupní hodnoty
 Maximální teplota vyfukovaného plynu: cca. 210 °C pro spalovací komory řady RWE.
 Nominální teplota spalin: cca. 170-190°C při nominálním výkonu pro kondenzační
spalovací komoru
 Minimální teplota spalin: cca 120 °C pro spalovací komory řady RWE.
Připojení
Pokud hořák není součástí dodávky robatherm, je třeba požádat robatherm o kontrolu
kompatibility vybraného hořáku se zvolenou spalovací komorou.
Montáž plynových a olejových hořáků dle pokynů výrobce. Napojení hořáku na plynové resp.
olejové potrubí provést přesně dle pokynů výrobce hořáku.
Provést montáž a zapojení všech čidel a termostatů.
Pozor
Každé zařízení musí být vybaveno nouzovým vypínačem.
Při provozu zařízení bez dostatečného ochlazování (např. vypnutí zařízení nouzovým
vypínačem za provozu hořáku) nebo při nouzovém vypnutím vlivem bezpečnostních prvků
mohou vzniknout škody z přehřátí na spalovací komoře, na opláštění, na vestavných dílech
atd. Nebezpečí požáru při styku hořlavých látek se spalovací komorou. Dbejte na pokud
možno rovnoměrné proudění vzduchu na vstupu a výstupu ze spalovací komory.
Spalovací vzduch
Požadované množství spalovacího vzduchu pro hořák (bez škodlivin) činí ca. 1 m³/h na 1
kW instalovaného výkonu hořáku. Nasávací otvory v budově je třeba navrhnout podle TRGI,
v jednotce na max. 1 m/s, nejméně 150 cm2.
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Komín
Provést připojení odvodu spalin na komín dle platných předpisů. Odvod spalin musí
odpovídat stavebně-technickým a místním předpisům.
Provozní připravenost
Spalovací komora typu
Provozní připravenost přestavuje:
 Odvzdušnění rozvodu oleje nebo plynu.
 Kontrola nastavených hodnot kombinovaného 3-stupňového termostatu:
 hořák: cca. 70 °C
 ventilátor: cca. 40 °C
 umístění čidla cca. 10 cm za spalovací komoru ve směru proudění vzduchu
 Kontrola nastavených hodnot 1-stupňového termostatu u 2-stupňového hořáku: cca. 60 C
Kondenzační spalovací komory
 Dbejte pokynů dodavatele dané spalovací komory, které jsou součástí dodané
dokumentace.
Spotřeba plynu
Spotřeba plynu závisí na způsobu provozu a na předaném výkonu. Spotřebu lze odhadnout
na základě následujícího vztahu:
Spotřeba plynu (G20, standard-m³/h) = 0,11 x výkon (kW)
Hořák
Uvést hořák do provozu přesně podle návodu od výrobce hořáku. Dávat pozor, aby byl při
tom ventilátor stále v provozu. Přívod paliva nastavit tak, aby nebyl překročen jmenovitý
výkon zařízení QN. U plynových hořáků bezpodmínečně použít plynoměr.
Překontrolovat plamen, nesmí se dotýkat pláště spalovací komory.
Použít prodloužení hlavy hořáku nebo jiný úhel trysek.
Regulační a bezpečnostní prvky
Kontrola 3-funkčního termostatu:
 Při nastavené hodnotě "ventilátor" = 40 °C se musí ventilátor zapnout. Zkontrolovat např.
horkovzdušným fénem.
 Při nastavené hodnotě "hořák" = 70 °C se musí hořák vypnout. Zkontrolovat např.
horkovzdušným fénem.
 Pro kontrolu bezpečnostního termostatu ohřát kapiláru např. horkovzdušným fénem.
Hořák se musí při 100 °C vypnout a bezpečnostní termostat se musí zablokovat. Pokud
se tak nestane samočinně, zastavit hořák, 3-funkční termostat vyměnit a celou zkoušku
zopakovat.
 Bezpečnostní termostat ručně odblokovat tlačítkem reset
Zkontrolovat 1-stupňový termostat stejným způsobem jako 3-stupňový termostat. Druhý
stupeň hořáku musí při nastavené hodnotě 60 °C vypnout, popřípadě zapnout.
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Regulace klapek
U spalovací komory s obtokem zkontrolovat směr otáčení klapek. Pokud je to nutné, obrátit
směr otáčení přepnutím posuvného spínače na servopohonu. Další informace viz str. 40
Regulace teploty u spalovací komory:
 Se zvyšujícím se požadavkem na ohřev se musí klapka spalovací komory otevírat a
obtoková klapka zavírat. Se snižujícím požadavkem na ohřev se klapky chovají
obráceně.
 Aby bylo zabezpečeno dostačující ochlazování spalovací komory, smí se klapka
spalovací komory zavřít jen tak, aby zůstalo nejméně 10 mm mezi jednotlivými listy
klapky. Koncový spínač nastavit tak, aby vypnul hořák.
Regulace teploty spalin:
 Při poklesu teploty spalin pod nastavené minimum se musí klapka spalovací komory
(pokud je) zavřít a obtoková klapka otevřít. Při překročení nastavené maximální teploty
spalin musí být snížen výkon hořáku.
Hodnoty spalin
Hodnoty spalin vyhodnotit dle DIN 4794.
Spalovací komora typu RWE



Maximální teplota spalin: cca. 210 °C (dbát nejnovějšího znění BlmSchV).
Minimální teplota spalin: cca. 150 °C (k snížení vzniku kondenzátu). Berte v úvahu
minimální dobu chodu hořáku.
Všechny nastavené hodnoty zanést do protokolu o nastavení a uschovat.
Kondenzační spalovací komory
 Při maximálním výkonu 175-192 °C (podle modelu)
Kondenzát
Nátrubek odvodu kondenzátu na spalovací komoře je třeba odborně napojit na odvodní
portrubí, popř. vzniklý kondenzát zneškodnit v souladu s místními ustanoveními (např. ATVMerkblat).
Množství kondenzátu
Množství vytvořeného kondenzátu závisí na způsobu provozu a na předaném výkonu.
Množství kondenzátu lze odhadnout na základě následujícího vztahu:
Množství kondenzátu (kg/h) = 0,10 x výkon (kW)
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Údržba
Interval údržby
Jednosměnný provoz: min. 1 x ročně.
Dvousměnný provoz: min. 2 x ročně.
Třísměnný provoz nebo zvláštní druhy provozů: min. 3 x ročně.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení.

Nebezpečí
Před začátkem práce nechat součásti zařízení ochladit/ohřát na teplotu okolí.

Nebezpečí
Dbát požadavků podle DIN 4794, DIN 4755 a DVGW-Arbeitsblatt G600.
Při práci s keramickou vložkou komory použít osobní ochranné pomůcky (ochrana kůže,
očí a dechu). Postupovat podle bezpečnostního listu (v případě potřeby vyžádat).
Nebezpečí požáru při kontaktu hořlavých látek se spalovací komorou.
Spalovací komora typu RWE
Spalovací prostor – Pravidelná údržba
 Demontovat hořák. Zkontrolovat znečištění a poškození spalovacího prostoru s použitím
silného osvětlení. Při poškození, popř. netěsnosti ihned informovat výrobce, aby navrhl
vhodný způsob opravy. Hořák nesmí být až do odstranění závad uveden do provozu.
Spalovací prostor – údržba dle potřeby
 Po očištění trubkovnice spalovací prostor v případě potřeby vysát.
Keramická vložka – Pravidelná údržba
 Zkontrolovat poškození keramické vložky. Lehké trhlinky jsou normální. Při poškození
nebo deformaci, nejpozději však po 5 000 provozních hodinách vyměnit. K výměně je
zapotřebí odmontovat desku hořáku a víko spalovací komory.
Trubkovnice – Pravidelná údržba
 Odstranit víko revizního otvoru a víko čisticího otvoru spalovací komory. Vyjmout všechny
turbulátory a zkontrolovat celkový stav. V případě silné koroze vyměnit.
 Zkontrolovat odvod kondenzátu, případně očistit.
Trubkovnice – údržba dle potřeby
 Očistit nerezovým kartáčem všechny trubky v trubkovnici a sběrač vysát.
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Hořák – pravidelná údržba
 Po skončení čištění spalovací komory provést údržbu hořáku dle předpisů výrobce
hořáku (podle DIN 4755 popř. DVGW-Arbeitsblatt G600).
 Zjistit hodnoty spalin dle platných emisních limitů (BlmSchV).
 O všech pracích sepsat protokol a bez vyzvání poslat výrobci.
 Zkontrolovat těsnost potrubí plynu, jednotlivých spojení a plynové regulační řady.
Nalezené netěsnosti odstranit.
Regulační a bezpečnostní prvky – Pravidelná údržba
 Kontrola viz uvedení do provozu.
Klapky obtokové a u spalovací komory – Pravidelná údržba
 Údržba viz kapitola „Klapky”
 Kontrola směru otáčení viz uvedení do provozu
Údržba odvodu spalin (komín) spadá zásadně do okruhu odpovědnosti kominíků.
Kondenzační spalovací komory
Dbejte pokynů dodavatele dané spalovací komory, které jsou součástí dodané
dokumentace.
Údržba odvodu spalin (komín) spadá zásadně do okruhu odpovědnosti kominíků.
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Plynový velkoplošný hořák
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Obsah CO2 v prostoru nesmí překročit místní předepsané hraniční hodnoty!
Nepřípustný provoz s cirkulací vzduchu! Nevstupovat do jednotky za provozu, nebezpečí
popálení.
Pozor
Před zažehnutím hořáku spalovací komoru propláchnout vzduchem, aby se zajistilo, že
není přítomna výbušná atmosféra.
Pozor
Podle DIN 4794 musí být první zprovoznění plynového velkoplošného hořáku popř. k tomu
příslušných zařízení provedeno výrobcem nebo jiným pověřeným odborníkem. Ten musí
mít příslušné oprávnění jako odborník na plyn. Nebezpečí požáru při kontaktu hořlavých
látek s plamenem.
Předpisy
Při instalaci jednotky je třeba dodržet zde uvedené body a všechny podmínky stanovené
certifikačním orgánem, všechny místní předpisy a přesně dodržet požadavky DVGW a
TRGI.
Připojení
Připojte plynový systém k plynovému potrubí. Dbejte na to, aby spoje nebyly namáhány. Typ
plynu a tlak plynu musí být vhodné pro řídicí systém.
Předpokladem pro dosažení jmenovitého tepelného výkonu je dodržení přívodního tlaku na
straně plynu (viz datový list). Pokud za provozních podmínek klesne přívodní tlak pod
stanovenou hodnotu, nemusí být dosaženo jmenovitého tepelného výkonu.
Instalujte vyfukovací ventil mimo budovu.
Nainstalujte a zapojte všechna čidla a termostaty (pokojové termostaty atd.).
Test těsnosti
Zkontrolujte těsnost plynového potrubí, přípojek a systému regulace plynu pomocí
zkušebního přístroje.
Pozor
Každé zařízení musí být vybaveno nouzovým vypínačem.
Při provozu zařízení bez dostatečného ochlazování (např. vypnutí zařízení nouzovým
vypínačem za provozu hořáku) nebo při nouzovém vypnutím vlivem bezpečnostních prvků
mohou vzniknout škody z přehřátí na spalovací komoře, na opláštění, na vestavných dílech
atd. Nebezpečí požáru při styku hořlavých látek se spalovací komorou. Dbejte na pokud
možno rovnoměrné proudění vzduchu na vstupu a výstupu ze spalovací komory.
Provozní připravenost
Provozní připravenost přestavuje:
 Odvzdušnění rozvodu plynu.
 Kontrola nastavené hodnoty bezpečnostního termostatu: standardně 60 °C.
Otvory pro sání a výfuk vzduchu musí být během provozu otevřeny.
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Hořák
Uvést hořák do provozu. Přitom musí být přívodní a odvodní ventilátory stále v provozu a
bez cirkulace.
Tyto práce budou provedeny výhradně firmou robatherm (OK-Puls), pokud nebude ve
výjimečných případech vyjednáno jinak.
Následující uvedené číselné pozice se vztahují k vyobrazení sestavy na straně 78:
 Otevřít uzavírací kohout (1), kontrolovat tlak na manometru (11). Ten musí odpovídat
předepsanému tlaku podle typového štítku.
 Nastavit hlídač tlaku plynu min. (9) na nejnižší hodnotu.
 Nastavit hlídač tlaku plynu max. (10) na nejvyšší hodnotu.
 Nastavit hlídač tlaku vzduchu na vzduchové cloně u hořáku na nejnižší hodnotu.
 U zařízení s ventilátorem pro přívod spalovacího vzduchu pro hořák: hlídač tlaku vzduchu
na tomto pomocném ventilátoru nastavit na nejnižší hodnotu.
 Nastavit hodnoty potrubního čidla, popř. prostorového čidla a termostatu větší než je
okamžitá teplota okolí.
 Nastavit spínač v rozvaděči na "Topení".
Zařízení nyní nastartuje hořák.
Při poruchovém vypnutí spuštění vícekrát opakovat (zbytky vzduchu).
Nedojde-li k zapálení, ačkoliv je plyn přiveden až k hořáku:
 Zkontrolovat správné odvzdušnění plynového potrubí.
 Zkontrolovat bezpečnostní zařízení (9, 10, 15, 16) na přívod el. proudu.
 Zkontrolovat jemné jištění regulátoru.
 Zkontrolovat elektrické propojení v rozvaděči a s periferními přístroji, popř. opravit.
 Zkontrolovat zapalovací elektrodu.
Dojde-li pouze ke krátkodobému hoření, ačkoliv je přívod plynu k hořáku v pořádku:
 Zkontrolovat správné připojení a zbarvení UV - diody, případně vyměnit.
 U zařízení s kontrolou ionizace zkontrolovat ionizační tyč. Odstranit případné nečistoty.
Tyč nesmí mít kontakt s kovovými díly, zkontrolovat izolační těleso.
 U zařízení s ventilátorem pro přívod vzduchu pro hořák zkontrolovat směr otáčení
ventilátoru, případně přefázovat.
Uvedení do provozu a údržbové práce
Při údržbě provést také následující body.
Pro zkontrolování bezpečnostního omezovače teploty (havarijní termostat, dále HT) nahřejte
kapiláru (např. fénem). Hořák se při dosažení nastavené limitní teploty musí vypnout a HT se
musí zablokovat. Jestliže k tomu nedojde automaticky, vypněte hořák, vyměňte HT a celý
test zopakujte. Ručně resetujte HT resetovacím tlačítkem.
Zkontrolovat, zda je nastaveno navržené jmenovité množství vzduchu, případně zaregulovat.
Nastavit pomocí plynoměru (dodaného stavbou) množství plynu natočením stavěcího šroubu
na regulátoru tlaku (3) (regulační klapka se servopohonem (7) musí být otevřena na
maximum).
Při plné zátěži (regulační klapka (7) max. otevřena) musí tlak na manometru odpovídat
předepsanému tlaku podle typového štítku.
Nastavit žádanou hodnotu potrubního čidla, popř. prostorového čidla menší než je aktuální
hodnota. Regulační klapka (7) se musí zavřít.
Nastavit minimální přívod plynu na regulační klapce (7). K tomu nastavit regulační signál na
0% a koncovým spínačem na servopohonu klapky nastavit nejnižší možný průtok, při kterém
má plamen ještě uzavřený tvar. Kontrola průhledítkem.
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Jednotku nastavit opět na maximální výkon (regulační klapku (7) otevřít).
Hlídač max. tlaku plynu (10) nastavovat na nižší hodnotu tak dlouho, dokud nenastane
vypnutí. Nastavit na hodnotu vypnutí + cca 20 %.
Hlídač min. tlaku plynu (9) zůstává nastaven na malou hodnotu.
Kontrolovat směr otáčení servopohonu (7). Bude-li prostorové čidlo nastaveno na vyšší než
aktuální teplotu, musí servopohon (7) regulační ventil otevřít a obráceně.
Zkontrolovat základní funkce regulátoru.
Nastavit čidla a termostaty na žádané hodnoty.
Pečlivá kontrola těsnosti celého rozvodu plynu sprejem na netěsnosti. Při nálezu tuto
netěsnost odstranit.
U zařízení s ventilátorem pro přívod spalovacího vzduchu pro hořák nastavit tlak vzduchu
přestavením škrticí klapky na sání; přitom dbát návodu výrobce hořáku.
Nastavit hlídač tlaku vzduchu na ventilátoru spalovacího vzduchu.
Nastavená hodnota: vypínací hodnota - 20 %.
Tlaková ztráta clony hořáku má být cca 180 až 250 Pa.
Nastavit tlakový spínač na cloně hořáku:
Nastavená hodnota: Nominální tlaková ztráta na cloně hořáku - 40%
Všechny nastavené hodnoty zanést do protokolu o nastavení a archivovat.
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Údržba
Interval údržby
Jednosměnný provoz: min. 1 x ročně.
Dvousměnný provoz: min. 2 x ročně.
Třísměnný provoz nebo zvláštní druhy provozů: min. 3 x ročně.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nevstupovat do jednotky za provozu, nebezpečí popálení.
Nebezpečí požáru při kontaktu hořlavých látek s plamenem.
Plynový velkoplošný hořák – Pravidelná údržba
 Zkontrolovat těsnost plynového potrubí, připojení a regulační řady a v případě potřeby
dotěsnit.
 Provést veškeré údržbové práce pro zprovoznění jak je uvedeno.
 Odstranit nečistoty kartáčem; při tom dbát na to, aby vzduchové otvory byly volné.
Kontrolovat otvory pro výstup plynu, případně trysky vyčistit. Nedotýkat se při tom
zapalovacích a regulačních částí.
 Zkontrolovat mezeru mezi zapalovacími elektrodami, popř. upravit.
Je-li jednotka vybavena UV- hlídačem:
 UV- sondu odšroubovat, vyčistit jemným hadříkem a namontovat zpět. Při zbarvení
vyměnit.
Je-li jednotka vybavena ionizačním hlídačem:
 Ionizační tyč odšroubovat, očistit jemným hadříkem a namontovat zpět.
Plynový velkoplošný hořák – údržba dle potřeby
 Výměna poškozených částí smí být provedena pouze odborníkem v souladu s popsaným
postupem (viz str. 75). Náhradní díly musí být povoleny pro výměnu u daného zařízení!

Sestava plynové regulační řady

78

© robatherm

Zprovoznění a údržba

Součásti plynové regulační řady
Poz.

Součást
nízkotlak
NT*

středotlak
ST**

Francie
F

Název

Funkce

1

x

x

x

uzavírací ventil

ruční uzavírání

2

x

x

x

plynový filtr

ochrana před
nečistotami

3

x

x

x

regulátor tlaku

snížení tlaku a
udržování na
konstantní hodnotě

4

-

x

o

bezpečnostní
uzavírací ventil

mechanicky zavře,
když p2 ≥ p2pož; ruční
odjištění

5

-

x

o

pojišťovací ventil

otevře, když p2 ≥ p2pož

6

x

x

x

magnetický ventil

uzavírá a otevírá
přívod plynu

7

x

x

x

regulační klapka
se servomotorem

řídí množství plynu a
tím výkon zařízení

8

x

x

x

zapalovací ventil

zavírá a otevírá plyn
pro zapálení

9

x

x

x

hlídač min. tlaku
plynu

hlídá tlak plynu; při
poklesu pod hraniční
hodnotu vypne hořák

10

x

x

x

hlídač max. tlaku
plynu

Hlídá tlak plynu; při
překročení hraniční
hodnoty vypne hořák

11

x

x

x

manometr s
ventilem

kontrola tlaku

12

o

o

o

manometr s
ventilem

kontrola tlaku

13

-

-

x

odvětrávací ventil

bez napětí otevřen
(hořák v klidu)

14

o

o

o

průtokoměr

plynové hodiny; měření
Vplyn (popř. vložit
mezikus)

15

o

o

o

magnetický ventil

pro 2-proudý hořák

16

o

o

o

kontrola těsnosti

kontroluje těsnost
magnetických ventilů

* (< 0,1 bar)
** (> 0,1 - 4 bar)
x montáž předepsaná podle DIN a TRGI
- není požadováno
o vybavení navíc
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Sprchová pračka vzduchu
Kvalita čerstvé a cirkulační vody
Před uvedením do provozu je nutné překontrolování kvality čerstvé a cirkulační vody
Čerstvá voda
Analýza čerstvé vody (zpravidla k dispozici u městských úřadů)
Celková tvrdost vody pod 7° dH
Kvalita vody podle VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 a nařízení o kvalitě pitné vody
Cirkulační voda
Hraniční hodnoty kvality cirkulační vody (doporučení mimo jiné dle VDI 3803, jako i odborné
společnosti pro tisk a zpracování papíru):
Vlastnost

Normální
požadavky

Oblast zpracování
dat

Sterilní a čisté
prostory

< 1.000*

< 300

< 120**

<4

<4

<4

Chloridy (g/m³)

< 180

< 180

< 180

Sírany (g/m³)

< 150

< 100

< 100

Hodnota pH

7 až 8,5

7 až 8,5

7 až 8,5

Počet chorob. zárodků
(KBE/ml)

< 1.000

< 100

< 10

Legionely (KBE/100ml)

< 100

< 100

< 100

Číslo zahuštění
KBE = počet kolonií zárodků

2 až 4

2 až 6***

2 až 8***

Elektrická vodivost
(µS/cm)
Karbonátová tvrdost
(°dH)

*) nutné případné změkčení nebo částečné odsolení; u vlhčení přes 95% r.v. elektrická
vodivost maximálně 800 µS/cm
**) nutná demineralizace
***) spodní hodnota bez dodatečných opatření k odstranění zárodků; horní hodnota
s dodatečnými opatřeními
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Číslo zahuštění
Zjištění čísla zahuštění z hodnot analýzy čerstvé vody a rovněž i z doporučených hraničních
hodnot pro jakost cirkulační vody (viz tabulka):
Číslo zahuštění = doporučená hodnota cirkulační vody / hodnota čerstvé vody
Přičemž číslo zahuštění se musí spočítat pro elektrickou vodivost, tvrdost, obsah chloridů a
obsah síranů. Nejnižší hodnota vypočtených čísel zahuštění by měla být v rozsahu
doporučených hraničních hodnot (viz tabulka). Při hodnotě pod 2 by měla být přijata
dodatečná opatření pro úpravu vody. V tom případě se spojit s firmou provádějící úpravu
vody.
Nastavená hodnota
Z nejnižšího čísla zahuštění lze stanovit hodnoty pro hygienickou kontrolu:
Hraniční hodnota elektrické vodivosti = nejnižší číslo zahuštění x elektrická vodivost čerstvé
vody (žádaná hodnota pro seřízení odkalování, případně k nastavení HYGIENICKÉ
KONTROLY)
Interval čištění = obsah vany x (číslo zahuštění - 1)/ odpařené množství vody
(hodnota pro nastavení na programovacích hodinách HYGIENICKÉ KONTROLY)
Upozornění
Takto stanovené hodnoty jsou přibližné a nemohou nahradit dodatečné hlídání počtu
choroboplodných zárodků.
Doporučujeme instalaci testovacích systémů (např. Dip-Slides). Dbát návodu k užívání.
Tlak čerstvé vody
Plovákový ventil dovoluje pracovní tlak max. 6 bar.
U praček vzduchu s čistícími tryskami se doporučuje min tlak čerstvé vody 3 bary; popř.
instalovat zařízení na zvýšení tlaku.
Adiabatické vlhčení odvodního vzduchu
Je nutno zajistit, aby zvlhčovač nezpůsoboval nadměrné navlhčení a smáčení akumulační
hmoty. Přednostně doporučujeme provozovat zvlhčovač s permeátem z reverzní osmózy.
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Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Ve zvlhčovači vzduchu nepracujte sami. Hrozí nebezpečí zablokování. Druhá osoba musí
zajistit pracovní prostor mimo zvlhčovač.
Upozornění
Pokud není k dispozici prostor pro nohu/nohy, příliš malá nebo příliš velká pracovní výška a
omezená volnost pohybu, je třeba změnit způsob provedení práce tak, aby byla možná
změna polohy.
Čištění
Z vany sprchové pračky odstranit cizí předměty, nečistoty očistit vodou a čisticím
prostředkem (nepěnivý, s hodnotou pH 6 - 8).
Upozornění
Řádně odstranit kovové špony, nebezpečí důlkové koroze!
Naplnění
Vanu sprchové pračky naplnit 10 až 20 mm pod přepadový otvor a plovákový ventil nastavit
seřizovacími šrouby na tuto výšku hladiny vody.
Upozornění
Při provozu pračky vzduchu musí být zaručena rychlost proudění vzduchu min. 1 m/s
(vztaženo na světlý průřez jednotky), proti směru stříkání trysek, aby se zabránilo
prostříknutí vody přes usměrňovač proudu vzduchu. Zabránit styku upravené vody s
pozinkovanými díly. Tvorba bílé koroze!
Čerpadlo
Uvést čerpadlo do provozu. Dbát provozních předpisů výrobce čerpadla.
Pozor
Čerpadlo smí být v provozu pouze v případě dostatečného naplnění vany.
Kontrolovat směr otáčení, při opačném směru otáčení elektricky přefázovat.
Dry Ochrana proti spuštění
Nastavte ochranu proti chodu nasucho. Čerpadlo se musí vypnout, když hladina vody klesne
pod 20 mm nad sacím potrubím, jinak podle potřeby zatáhněte kabely plovoucího spínače
dovnitř nebo ven.
Kulový ventil
Zkontrolujte kulový kohout. Při maximální hladině vody 10 až 20 mm pod přepadovou hranou
se musí přívod čerstvé vody vypnout.
Možnost nastavení
U nastavitelných zvlhčovačů se musí čerpadlo vypnout při tlaku v trysce nižším než 0,3 baru.
Nastavení regulačního ventilu nebo frekvenčního měniče podle návodu k obsluze výrobce.
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Test těsnosti
Zkontrolujte těsnost vnějšího potrubí a v případě potřeby jej utáhněte.
Zcela nové eliminační profily nedosáhnou plné eliminační kapacity dříve než po cca 3 dnech
provozu ( efekt zvětrávání).
Vypínání
Zvlhčovač se musí automaticky vypnout, jakmile je VZT jednotka vypnuta nebo dojde k její
poruše. Pokud je zvlhčovač vypínán podle plánu, musí doběh ventilátoru zajistit, aby se
komora zvlhčovače mohla předtím vysušit.
Odstávka
Mimo provozní dobu nebo pokud není zvlhčovač v provozu déle než 48 hodin, je třeba úplně
vyprázdnit vanu zvlhčovače a potrubí. Cílem je vyprázdnit systém natolik, aby zbytky vody,
které zůstaly, mohly být zcela vysušeny doběhem ventilátoru.
Zamezení stagnace
U přívodního potrubí je třeba dodržet specifikace VDI/DVGW 6023. Pro správný provoz je
třeba zabránit stáním vody v přívodním potrubí. Úpravny vody nebo zařízení na doúpravu
pitné vody musí být během odstávek nadále provozovány podle předpisů nebo musí být
udržovány v souladu s údaji výrobce. Zejména není povoleno vyřazovat z provozu
iontoměniče a změkčovací zařízení bez konzervačních opatření.
Hlídání hygiény
Odkalovací zařízení: žádanou hodnotu el. vodivosti (viz str. 80) nastavit podle provozního
návodu výrobce.
HYGIENICKÁ KONTROLA: nastavení intervalu čištění (viz str. 80) a rovněž i hraniční
hodnoty hlídání el. vodivosti.
Dezinfekce
Pro průběžnou dezinfekci může být vhodný UV zářič (se samohlídacími selektivními UV
senzory).
Používat pouze chemické dezinfekční prostředky (biocidy), pokud v používané koncentraci
bude prokázaná jejich zdravotní nezávadnost.
Po uvedení do provozu má být po nějakou dobu týdně kontrolováno množství
choroboplodných zárodků v cirkulační vodě, případně vhodněji nastavit hodnoty hygienické
kontroly.
Nebezpečí
Zvýšené množství choroboplodných zárodků může zapříčinit infekci nebo alergickou reakci.
Jestliže množství choroboplodných zárodků přesáhne doporučené hraniční hodnoty, musí
být zařízení ihned vyčištěno, případně přezkoušeno. Při opakujícím se vysokém výskytu
baktérií se doporučuje prohlídka a konzultace se specializovaným ústavem.
Leží-li výsledky pod hraničními hodnotami (viz str. 80), potom viz údržba.
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Údržba
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Ve zvlhčovači vzduchu nepracujte sami. Hrozí nebezpečí zablokování. Druhá osoba musí
zajistit pracovní prostor mimo zvlhčovač.
Upozornění
Pokud není k dispozici prostor pro nohu/nohy, příliš malá nebo příliš velká pracovní výška a
omezená volnost pohybu, je třeba změnit způsob provedení práce tak, aby byla možná
změna polohy.
Údržba
Vanu zvlhčovače naplňte čerstvou vodou pouze v případě, že je zvlhčování požadováno.
 Adiabatická pračka vzduchu - týdenní údržba*
 Vyprázdněte vanu zvlhčovače a vyčistěte ji čerstvou vodou**.

 Adiabatická pračka vzduchu - dvoutýdenní údržba*
 Zkontrolujte počet zárodků v recirkulující vodě a porovnejte s přípustnými hodnotami.
Pokud je doporučený počet zárodků překročen, okamžitě vyčistěte a vydezinfikujte***.
 Zkontrolujte vnitřní povrch, zda na něm není viditelný nebo hmatatelný biologický film
(slizovitý povlak), znečištění, zárodky, poškození nebo koroze; v případě nutného servisu
ručně vydrhněte vysokotlakým čističem a dezinfikujte***. Pokud se objeví usazeniny
vodním kamenem, pak se do recirkulační vody musí přimíchat komerčně dostupný
prostředek na odstraňování vodního kamene ***; při zastaveném ventilátoru se musí
nechat několik hodin působit, poté se musí jímka vyprázdnit a vyčistit čerstvou vodou. V
případě potřeby vyjměte odlučovač kapek a usměrňovací profily k vyčištění.
 Adiabatická pračka vzduchu- půlroční údržba
 Zkontrolujte lapč nečistot, čerpadlo a potrubí z hlediska znečištění, povlaku, stavu a
funkce; v případě potřeby vyčistěte čerstvou vodou; v případě potřeby proveďte servis.
 Zkontrolujte čerpadlo včetně ložisek, zda má tichý chod bez vibrací, zahřívání a hlučnost;
v případě potřeby proveďte opravnou údržbu.
 Odšroubujte víčka trysek rozprašovače a zkontrolujte, zda se na nich netvoří usazeniny,
v případě potřeby je vyčistěte běžně dostupným odvápňovacím prostředkem***.
 Zkontrolujte ochranu proti chodu nasucho a kulový ventil a v případě potřeby je seřiďte.
 Zkontrolujte funkci dekoncentračního zařízení, úpravy vody, sterilizačního zařízení,
vypouštění vody a přepadu; v případě potřeby proveďte servis.
 Zkontrolujte funkčnost uzavíracích prvků; v případě potřeby proveďte servis a seřízení.
 Adiabatická pračka vzduchu - údržba v případě potřeby
 Vysoušení pomalým chodem ventilátoru **
 Promažte ložiska motoru čerpadla podle pokynů výrobce. Vyměňte ložiska (nejpozději do
konce teoretické životnosti).
 Pokud dojde k poruše zařízení na úpravu vody nebo sterilizaci, je třeba vyčistit všechny
části jednotky.
 Naplňte vanu zvlhčovače čerstvou vodou**.
*)
Čtvrtletní údržba u zvlhčovačů odváděného vzduchu, které nemají vliv na kvalitu
větracího vzduchu.
**)
Provádí se automaticky u jednotek s funkcí HYGIENECONTROL v závislosti na
intervalu čištění.
***)
Dodržujte pokyny výrobce.
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Upozornění
Zabránit styku upravené vody s pozinkovanými díly. Tvorba bílé koroze!
Odstavení z provozu
 Vanu pračky, sifon a čerpadlo (vypouštěcí uzávěr resp. ventil) zcela vyprázdnit.
 Lamely odlučovače kapek a usměrňovače vyjmout z pračky a očistit.
 Pračku vzduchu kompletně očistit obvyklými čisticími prostředky, popř. odvápňovacím
prostředkem (dbát pokynů výrobce).
 Vysušit vnitřní plochy doběhem ventilátoru.
 Opětovně naplnit vanu pračky teprve až při potřebě vlhčení.
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Popis

Vybavení podle rozsahu dodávky:
1
Vypouštění
2
Přepad s vnějším sifonem
3
Rychlé plnění
4
Ruční čištění
5
Plovákový ventil
6
Čisticí potrubí s tryskami
6.2 Čisticí potrubí s tryskami 2
(>T33)
7
Ochrana proti chodu na
sucho
8
Sací koš

9
10
11
12
13
14
15

Nastavení výšky hladiny
Ponorné topné těleso
Čidlo teploty
Vypouštěcí uzávěr resp. ventil
Odvod z vany před pračkou
Elektroda kontroly vodivosti
Usměrňovač

16

Odlučovač kapek

17

Potrubí s rozprašovacími
tryskami

Upozornění
V případě napojení na potrubí pitné vody je nutné dle EN 1717 instalovat zpětnou klapku.
Vypuštění (1) a odpad z vany před pračkou (13) napojit odděleně do odpadní sítě. Vanu
sprchové pračky nevyprazdňovat do vany před pračkou!
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Vysokotlaká sprchová pračka vzduchu
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Pro další informace je třeba se řídit návodem k zprovoznění použitého výrobku!

Čerstvá voda





Demineralizovaná voda (reverzní osmózou), max. 20 µS/cm, celková tvrdost max. 1 °dH.
Kvalita vody podle VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 a nařízení o kvalitě pitné vody
Tlak v přívodu vody: 2 až 8 bar
V případě napojení na potrubí pitné vody je nutné dle EN 1717 instalovat zpětnou klapku.

Vysokotlaké připojení
 Zkontrolovat zda jsou vysokotlaké hadice položeny bez napětí a nehrozí jejich prodření;
v případě potřeby opravit.
 Zkontrolovat těsnost závitových spojení mezi čerpadlem a pračkou. V případě potřeby
dotáhnout s pomocí druhého klíče dotahujícího v protisměru.
 Vnitřní spoje se nesmí dodatečně dotahovat.
Čerpadlová jednotka
 Průhledítkem nebo měřítkem zkontrolovat hladinu oleje a v případě potřeby doplnit
požadovaným typem oleje, viz upozornění na čerpadle.
 Zkontrolovat napětí řemenu pohonu a v případě potřeby seřídit napínacím zařízením.
 Zkontrolovat na těsnost vypouštěcí šroub a v případě potřeby dotáhnout s pomocí
druhého klíče dotahujícího v protisměru.
 Ručně uvést systém do pohybu a zkontrolovat jeho základní funkce.
 Zkontrolovat směr otáčení čerpadla a v případě špatného směru otáčení přepojit el.
zapojení.
 Zkontrolovat podle návodu bezpečnostní prvky.
Ovládací jednotka
 Ovládací jednotku uvést do provozu podle návodu.
Vypínání
Zvlhčovač se musí automaticky vypnout, jakmile je VZT jednotka vypnuta nebo dojde k její
poruše. Pokud je zvlhčovač vypínán podle plánu, musí doběh ventilátoru zajistit, aby se
komora zvlhčovače mohla předtím vysušit.
Odstávka
Mimo provozní dobu nebo pokud není zvlhčovač v provozu déle než 48 hodin, je třeba úplně
vyprázdnit vanu zvlhčovače a potrubí. Cílem je vyprázdnit systém natolik, aby zbytky vody,
které zůstaly, mohly být zcela vysušeny doběhem ventilátoru.
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Zamezení stagnace
U přívodního potrubí je třeba dodržet specifikace VDI/DVGW 6023. Pro správný provoz je
třeba zabránit stáním vody v přívodním potrubí. Úpravny vody nebo zařízení na doúpravu
pitné vody musí být během odstávek nadále provozovány podle předpisů nebo musí být
udržovány v souladu s údaji výrobce. Zejména není povoleno vyřazovat z provozu
iontoměniče a změkčovací zařízení bez konzervačních opatření.

Údržba
Interval údržby
Viz tabulka.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Další informace jsou uvedeny ve zvláštním návodu na údržbu!
Vysokotlaká sprchová pračka – údržba dvakrát týdně
 Zkontrolovat správnou funkci čerpací stanice, připojení hadic, vířivé mřížky, bloku trysek
a trysky, odlučovače kapek, vany pračky a stěn pláště, přítomnost cizích částic, nečistot,
poškození a korozi; dle potřeby vyčistit a opravit*
 Zkontrolovat přítomnost zárodků ve vaně pračky; v případě potřeby vyčistit, popř.
dezinfikovat*
 Zkontrolovat hladinu oleje a v případě potřeby olej doplnit nebo vyměnit*
 Ručně propláchněte protisměrně síto filtru*
Vysokotlaká sprchová pračka – údržba každých 6 měsíců
 Zkontrolovat vypínací funkce systému; dle potřeby opravit a seřídit
Vysokotlaká sprchová pračka – údržba dle potřeby
 Vyměnit opotřebené součásti*
*) Dbejte instrukcí výrobce
Upozornění
Upravená voda musí být okamžitě odstraněna z pozinkovaných povrchů. Hrozí bílá koroze!
Odstavení z provozu
Vyprázdnit a vysušit všechny části naplněné vodou.
Vyčistit celou pračku vzduchu (dbát pokynů výrobce).
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Elektrický parní zvlhčovač
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Je nutné dbát především konkrétních návodů výrobce zvlhčovače.
Požadavky na montáž/sestavení
Vyvíječ páry
 Prosím dodržujte minimální požadované odstupy od stěn.
 Přípustná teplota okolí 5 až 40 °C
 Popř. nutné zajistit větrání (v uzavřených prostorech) a/nebo doplnění ochrany proti
zámrazu.
 Zařízení musí být namontováno svisle; vrchní kryt ve vodorovné poloze.
 Zohledněte, že zadní stěna parního vyvíječe se může ohřát až na 70 °C.
 Nesmí být instalováno v místnostech, kde je podtlak.
Zapojení hadic
 Hadice položte s plynulým stoupáním, resp. klesáním 5-10 %.
 Je nutné zabránit prověšení nebo zalomení.
 Parní hadice veďte co možná nejkratší trasou.
 Při délkách > 5 m je doporučeno parní hadice izolovat, aby se minimalizovaly ztráty
kondenzací.
 Je doporučeno pevné propojení.
 Od délky 10 m je použití izolace nutné.
 Zohledněte minimální poloměry ohybu.
 Zohledněte prosím způsob vedení hadice pro odvod kondenzátu v závislosti na umístění
vyvíječe a parní trysky.
 U hadice na kondenzát je třeba provést smyčkou/sifon pro oddělení páry.
Parní rozdělovač / trysky
 Všechny parní trysky musí být umístěny vodorovně.
 Pokud možno zvolte umístění co nejblíže k vyvíječi.
 Tím je možné minimalizovat ztráty kondenzací.
 Přednost má instalace na přetlakovou stranu s max. přetlakem 1200 Pa.
 Při umístění na stranu sání max. -500 Pa.
 Max. rychlost proudění vzduchu: 3 m/s.
Hygrostat
 Při nevhodném umístění hygrostatu může dojít k překročení maximálního požadovaného
parního výkonu.
 Tím může hrozit, že přebytečnou vlhkost do sebe nasají následné komponenty.
 Platí pravidlo: Hygrostat umístit minimálně do vzdálenosti, která odpovídá pětinásobku
rozptylové délky zvlhčovače. Vzdálenost by měla být pokud možno co nejdelší.
 Odzkoušejte funkci hygrostatu
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Vypínání
Zvlhčovač se musí automaticky vypnout, jakmile je VZT jednotka vypnuta nebo dojde k její
poruše. Pokud je zvlhčovač vypínán podle plánu, musí doběh ventilátoru zajistit, aby se
komora zvlhčovače mohla předtím vysušit.
Odstávka
Mimo provozní dobu nebo pokud není zvlhčovač v provozu déle než 48 hodin, je třeba úplně
vyprázdnit vanu zvlhčovače a potrubí. Cílem je vyprázdnit systém natolik, aby zbytky vody,
které zůstaly, mohly být zcela vysušeny doběhem ventilátoru.
Požadavky na kvalitu čerstvé vody






Použít vodu bez chemických přísad.
Max. 40°C.
Přípustný tlak vody: 1 až 10 bar.
Prosím řiďte se požadavky výrobce uvedenými v jeho návodech na obsluhu.
Je nutné zohlednit hranice pro elektrickou vodivost vody.

Požadavky na připojení vody a odpadu
 Je nutné dodržovat místní předpisy vodárny resp. dodavatelských společností.
 Pokud není součástí dodávky robathermu, musí být dle ČSN EN 1717 zajištěno
bezpečné zamezení zpětného nasátí vody do sítě s pitnou vodou.
 Podle ČSN EN 1717 je požadovaný volný odtok.
 Pozor: nebezpečí opaření vodou s teplotou až do 95 °C.
Požadavky na elektrické připojení
 Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny jen kvalifikovaným
odborným personálem.
 Před připojením musí být dokončeny všechny instalační práce.
 Dbejte prosím také příslušných pokynů v návodech výrobce.
Upozornění:
Zde uvedené pokyny jsou pouze částí požadavků, které stanovuje výrobce, a mají
představovat přehled o nejdůležitějších požadavcích. Je nezbytně nutné pečlivě zohlednit
návody k obsluze výrobce.
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Údržba
Interval údržby
Časové odstupy mezi potřebnými servisy závisí především na kvalitě používané vody a na
množství vyrobené páry.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Dbejte konkrétních návodů k obsluze zvlhčovače, které obsahují dodatečné informace.
Typické intervaly údržby jsou následovné:
Parní zvlhčovač - 4 týdny po uvedení do provozu





Optická kontrola veškerých spojů a připojení.
Vyčistit parní válec, čerpadlo a hadice.
Případně zkontrolovat délku elektrod.
Dotáhnout všechny šrouby.

Parní zvlhčovač - jednou za půl roku





Optická kontrola veškerých spojů a připojení.
Vyčistit parní válec, čerpadlo a hadice.
Případně zkontrolovat délku elektrod.
Dotáhnout všechny šrouby.

Prosím dbejte pokynů výrobce zvlhčovače.
Odstavení z provozu
Prosím dbejte pokynů výrobce zvlhčovače.
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Přetlaková klapka
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nebezpečí zranění osob a škod na majetku zaviněných nárazem nebo proudem vzduchu
pod vysokým tlakem náhlým otevřením přetlakové klapky!
Na zařízení musí být namontováno funkční bezpečnostní zařízení, které splňuje požadavky
DIN EN ISO 12100.
Nastavení
Otevírací, resp. přítlačný tlak pojistné klapky na stěnu jednotky, resp. vzduchovodu lze měnit
přestavením výšky, vzdálenosti a počtem závaží (viz graf).
Předběžné nastavení se provede podle vzdálenosti a.
Otevírací tlak musí být vyzkoušen nasimulováním maximálně přípustného tlaku v síti
uzavíracími klapkami, které jsou zpravidla součástí každého zařízení a případně změněn
přestavením závaží.

Nebezpečí
Nebezpečí zranění osob a škod na majetku překročením maximálního pro zařízení
přípustného tlaku!
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Graf otevíracího resp. přítlačného tlaku

A Otevírací tlak (Pa)
B Počet závaží (ks)
C Vzdálenost a (mm)

Údržba
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Intervaly údržby
Každých šest měsíců.
Přetlaková klapka – Pravidelná údržba
 Kontrola funkčnosti, přítomnosti cizích předmětů, znečištění, poškození a koroze
přetlakové klapky
 Všechny pohyblivé části ošetřit mazacím a konzervačním sprejem
 Těsnění ošetřit vazelínou
 Přezkoušet otevírací tlak, popř. klapku nastavit
Přetlaková klapka – údržba dle potřeby
 Přetlakovou klapku očistit, odstranit poškození a korozi
 Očistit vlhkým kusem látky, popř. použít prostředek na odstranění mastnoty a oleje

© robatherm

93

Zprovoznění a údržba

Měření a regulace
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Předpoklady
Musí být splněny všechny stavební předpoklady k uvedení do provozu jako přístup k
zařízení, ukončená montáž jak jednotek, tak i potrubí a nepřerušovaná dodávka potřebných
médií. Dále musí být možnost provozovat zařízení v požadovaných provozních bodech.
Uvedení do provozu musí být provedeno kvalifikovanou odbornou firmou v oboru MaR.
Na začátku prací pro uvedení do provozu musí být zprovozňující technik předem seznámen
osobou jmenovanou zákazníkem s místními zvláštnostmi, týkajícími se provozu zařízení.
Činnosti
Je třeba vykonat všechny následující práce:
 Kontrola periferních zařízení z hlediska správné montáže
 Kontrola elektrického připojení k rozvaděči a k periferním zařízením
 Kontrola funkce dodaných čidel, snímačů, vysílačů a regulačních orgánů
 Nakonfigurovat regulátory, popř. podstanice DDC, případně nainstalovat příslušné
specifické regulační programy
 Zprovoznění spolu s navazujícími datovými body
 Přizpůsobit parametry provozním podmínkám zařízení, nastavení a zaregulování podle
zadaných požadovaných vstupních hodnot
 Kontrola řídícího programu
 Zaškolit zákazníkem pověřenou obsluhu v průběhu uvádění zařízení do provozu

94

© robatherm

Zprovoznění a údržba

Údržba
Údržbový personál
Údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
Smlouva o provádění údržby
Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s kvalifikovanou odbornou firmou v oboru MaR.
Interval údržby
Každý rok.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Rozvaděče, obslužné panely, řízení – pravidelná údržba
 Kontrola správnosti a odbornosti instalace a podmínek okolního prostředí
 Kontrola znečištění, koroze nebo poškození
 Kontrola kompletnosti ochranných krytů
 Kontrola propojení z hlediska elektrické i mechanické funkce, zvláště ochranné vodiče
 Kontrola funkčních prvků (např. ovládacích prvků a ukazatelů).
 Vstupní signály (např. z čidla, řídící veličiny) kontrolovat s žádanými hodnotami
 Přezkoušet optické a akustické kontrolní zařízení
 Kontrola opotřebení a poškození stykačů, ochran a relé (např. ohoření kontaktů)
 Kontrola spínacích a řídících funkcí (např. protimrazová ochrana).
 Kontrola bezpečnostních prvků (např. tepelné spínače)
 Kontrola nastavení komponentů rozvaděče (např. časové relé)
 Kontrola funkcí ručního, automatického a dálkového ovládání
 Vyměnit filtr v rozvaděči.
Rozvaděče, obslužné panely, řízení – údržba dle potřeby
 Vyčistit příslušné funkční prvky
 Funkční prvky (např. ovládací prvky a ukazatele) nastavit, zajistit, dotáhnout
 Vyrovnat signály
 Seřídit nastavení
Měřicí, bezpečnostní a kontrolní zařízení – pravidelná údržba
 Kontrola správnosti a odbornosti instalace a okolních podmínek
 Kontrola znečištění, koroze nebo poškození
 Kontrola propojení z hlediska elektrické a mechanické funkce, zvláště ochranné vodiče
 Změřit fyzikální měřené veličiny v měřicích bodech a zaprotokolovat
 Kontrola elektrických, elektronických a pneumatických regulačních signálů
Měřicí, bezpečnostní a kontrolní zařízení – údržba dle potřeby
 Očistit funkční prvky
 Seřídit a obnovit nastavení
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Regulátory a přídavné moduly – pravidelná údržba
 Kontrola správnosti a odbornosti instalace a okolních podmínek
 Kontrola znečištění, koroze nebo poškození
 Kontrola vlastního zdroje napětí (např. baterie, akumulátory)
 Kontrola propojení z hlediska elektrické a mechanické funkce, zvláště ochranné vodiče
 Kontrola funkčních prvků (např. ovládací prvky a ukazatele)
 Kontrola elektrických, elektronických a pneumatických vstupních signálů (např. čidla,
dálkové ovladače, řídící veličiny)
 Kontrola funkce regulátoru a regulačních signálů
 Kontrola regulačního okruhu dle nastavených parametrů s ohledem na všechny přídavné
funkce
Regulátory a přídavné moduly – údržba dle potřeby
 Vyměnit akumulátory
 Vyčistit příslušné funkční prvky
 Nastavit, seřídit a dotáhnout funkční prvky (např. ovládací prvky a ukazatele)
 Vyrovnat signály
 Seřídit funkci regulátoru a regulačních signálů
 Seřídit regulační okruh dle nastavených parametrů s ohledem na všechny přídavné
funkce
Akční členy – pravidelná údržba
 Kontrola správnosti a odbornosti instalace a okolních podmínek
 Kontrola znečištění, koroze nebo poškození
 Kontrola vnější těsnosti (např. ucpávky ventilů)
 Kontrola propojení z hlediska elektrické a mechanické funkce, zvláště ochranné vodiče
 Kontrola elektrických, elektronických a pneumatických vstupních signálů a nastavených
pracovních rozsahů
 Kontrola funkce snímačů polohy, vysílačů mezních hodnot a koncových spínačů
 Seřídit nastavení
Akční členy – údržba dle potřeby
 Namazat (např. vřetena ventilů)
 Vyčistit příslušné funkční prvky
Software – pravidelná údržba
 Provést zabezpečení dat
 Uschovat kopii poslední verze použitého programu a dat
Software – údržba dle potřeby
 Nahrát poslední verzi použitého programu a dat
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Hydraulický regulační uzel
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Při plnění, odvzdušňování nebo vypouštění používat pouze médium o teplotě okolí, protože
hrozí nebezpečí popálení nebo omrznutí.
Nebezpečí
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení.

Pozor
Nepřekračovat příslušné hodnoty tlaků!
Postupovat v souladu s přílohou technických dat.
U hydraulických okruhů ZZT (např. kapalinový cirkulační systém) volit množství
protimrazového prostředku v závislosti na nejnižší venkovní teplotě (dbát pokynů výrobce!).
Pokud pod výměníkem ZZT není odtoková vana, je rekuperace tepla povolena pouze v
případě, že nehrozí riziko kondenzace.
Kontroly
Překontrolování:
 náležité montáže všech dílů
 správného napojení přívodu a odvodu (protiproudý princip)
 pevného usazení veškerých šroubení a ucpávek
 průchodnosti všech ventilů, šoupátek a klapek
Plnění
Zařízení je třeba propláchnout (odstranění nečistot) a naplnit teplosměnným médiem
příslušné koncentrace daným v příloze technických dat. Kvalita vody podle VDI 2035. Plnění
hydraulického regulačního uzlu může proběhnout zároveň s plněním celého potrubního
systému. Už během plnění kontrolovat netěsnosti spojů, případně šroubení a ucpávky
dotáhnout.
Odvzdušnění
Pečlivě odvzdušnit regulační uzel při plnění potrubí v nejvyšším bodě systému. Otevřít
příslušné odvzdušňovací prvky. To platí i pro čerpadla s odvzdušňovacím zařízením (např.
vysokotlaká čerpadla vysoce účinných kapalinových okruhů ZZT). Dbejte pokynů výrobce.
Při nedokonalém odvzdušnění regulačního okruhu vznikají vzduchové polštáře, které mohou
vést ke snížení výkonu nebo poškození čerpadla.
Tlaková zkouška
Provést podle DIN 4753, díl 1.
Pozor
Dbát na přípustné tlakové stupně.
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Směr otáčení
Kontrola správného směru otáčení čerpadla a servopohonu. Při opačném směru otáčení
přepojit.
Hydraulika
Hydraulický okruh uvést do provozu optimálním nastavením a vyrovnáním tlaků (např.
regulačními tlakovými prvky).
Pára
U regulačních uzlů páry je třeba navíc zkontrolovat volný odtok kondenzátu (všechny
uzavírací ventily na potrubí odvodu kondenzátu musí být otevřeny).
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Údržba
Odvzdušnění
Čerpadla s odvzdušňovacím zařízením (např. vysokotlaká čerpadla vysoce účinných
kapalinových okruhů ZZT) je nutné zhruba dva týdny po uvedení do provozu v rámci údržby
znovu odvzdušnit. Dbejte pokynů výrobce.
Jinak může dojít k poškození ložisek čerpadla a kluzných těsnicích kroužků.
Interval údržby
Každé tři měsíce.
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Nebezpečí
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení.

Nebezpečí
Před začátkem práce nechat součásti zařízení ochladit/ohřát na teplotu okolí.

Nebezpečí
Při plnění, odvzdušnění a vypouštění zamezit kontaktu pokožky se solankou. Nebezpečí
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce.
Hydraulický regulační uzel – pravidelná údržba
 Kontrola znečištění, poškození, koroze a těsnosti regulačního uzlu
 Odvzdušnit regulační uzel, případně čerpadlo
 Kontrola filtru, případně vyčistit
 Kontrolovat průchodnost všech ventilů, šoupátek a klapek, případně namazat vřetena dle
pokynů výrobce
 Kontrolovat přetlaková zařízení na vypínací tlak
 Čerpadla, regulační ventily a servopohony ošetřit dle pokynů výrobce
Hydraulický regulační uzel – údržba dle potřeby
 Očistit regulační uzel, odstranit poškození, netěsnosti a korozi
 Dotáhnout šroubení a ucpávky
Odstavení z provozu
Při delším odstavení z provozu, především při nebezpečí zamrznutí, musí být regulační uzel
řádně odvodněn. Všechny odvzdušňovací a odvodňovací prvky musí být otevřeny.
Na závěr pro úplné odvodnění regulačního okruhu profouknout vzduchem (stlačený vzduch,
ventilátor apod.).
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UV-C lampy
Bezpečnost
a

Řiďte se také návodem k použití od výrobce.
Upozornění
Nízkotlaké rtuťové UV-C lampy zabudované v klimatizačních jednotkách
vyzařují UV-C záření. UV záření je neviditelné, ale škodlivé pro kůži a oči. UV
záření může způsobit šedý zákal, zánět sítnice a zánět spojivek. Je třeba se
vyhnout přímému vystavení vysokoenergetickému UV-C záření. Dveře
vzduchotechnických jednotek by proto měly být vybaveny automatickými
senzorovými spínači, které bezpečně vypnou UV-C lampy, a to i v případě
neoprávněného přístupu.
Upozornění
Při manipulaci s rozbitými UV lampami je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla pro
manipulaci se rtutí. Zabraňte přímému kontaktu s očima, kůží a oděvem. Riziko kontaktu s
náplní hrozí pouze v případě, že se rozbije tělo lampy. UV-C lampy obsahují malé množství
rtuti. Pokud se lampa rozbije, musí být VZT jednotka a místnosti, které jsou k ní připojeny
vzduchovými kanály, velmi důkladně vyvětrány. Likvidaci malého množství, které mohlo
uniknout z tělesa lampy při jejím rozbití, lze provést pomocí speciálních absorbentů rtuti.
Úlomky lampy uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě a řádně je zlikvidujte. Při likvidaci
zbytků a úlomků rtuti zabraňte přímému kontaktu s kůží, očima nebo oděvem.
Upozornění
Povrch křemenného skla UV lampy se může velmi zahřát. Abyste se vyhnuli popáleninám,
nedotýkejte se horkých povrchů.
Chování v případě kontaktu se rtutí
Při styku s kůží: Zbytky rtuti okamžitě omyjte vodou a mýdlem.
Při zasažení očí:Vypláchněte zasažené oko vodou, držte víčko široce otevřené po
dobu nejméně 15 minut a zároveň chraňte zdravé oko. Vyhledejte očního lékaře.
Při vdechnutí: Okamžitě vyhledejte čerstvý vzduch. Poraďte se s lékařem. Při potížích
s dýcháním podejte kyslík.
Při požití: Vyvolejte zvracení (vypijte 1 lžíci kuchyňské soli rozpuštěnou v 1 sklenici
vody). Poté podejte živočišné uhlí (3 polévkové lžíce drceného živočišného uhlí
rozpuštěné v 1 sklenici vody). Poraďte se s lékařem.
Při styku s oděvem: Okamžitě odstraňte zasažený oděv.
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Údržba
Před údržbou se ujistěte, že jsou lampy UV-C vypnuté a že povrch lampy dostatečně
vychladl.
Používejte ochranné brýle a rukavice.
Pravidelná údržba (týdenní údržba)
 Zkontrolujte činnost lamp. Zkontrolujte hlášení na řídicí jednotce.
 Zkontrolujte počet provozních hodin (dosáhla lampa konce své životnosti?).
 Zkontrolujte, zda nejsou lampy znečištěné.
Pozor:
Znečištěné žárovky nedosahují navržené rychlosti deaktivace v důsledku vlivu zastínění.
Údržba v případě potřeby
 Znečištěné lampy je třeba pečlivě vyčistit hadříkem s alkoholem.
 Křemenného skla se nesmí dotýkat rukama.
 Jakmile lampy dosáhnou své maximální životnosti (na řídicí jednotce UVC lampy se
zobrazí příslušný signál), je třeba je okamžitě vyměnit. Dodržujte pokyny výrobce.

Vyřazení z provozu
UV-C lampy obsahují rtuť, a proto musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad v místní
firmě zabývající se likvidací odpadu. Likvidace v rámci směsného odpadu není povolena.
Dodržujte informace výrobce.
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Odstavení z provozu
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Dodržujte bezpečnostní pokyny k jednotlivým komponentům.
Bude-li zařízení delší dobu mimo provoz, dodržujte popsaná upozornění u jednotlivých
komponentů. Navíc je nutné dbát individuálních informací výrobců jednotlivých komponentů
(vyžádejte si v případě potřeby)!
Zvláště v zimě berte ohled na to, že vzniká nebezpečí zamrznutí.

Demontáž, Likvidace
Nebezpečí
Dbát bezpečnostních pokynů na str. 6.

Upozornění
Dodržujte bezpečnostní pokyny k jednotlivým komponentům.

Upozornění
Zajistěte dostatečné větrání pracovního prostoru.
Používejte osobní ochranné prostředky (dýchací masku, rukavice, ochranný oděv a
ochranné brýle).
Nechte horká dělící místa (např. pomocí separačního nože) vychladnout.
Upozornění
Odstraněním mříží vzniká nebezpečí pádu odkrytým otvorem. Zajistěte se v místě
nebezpečí pomocí vybavení pro ochranu proti pádu.
Odkrytými otvory mohou také padat předměty, například nářadí, a ohrožovat osoby, které
se nacházejí pod otvorem. Ohrožený prostor zablokujte, např. bezpečnostní sítí.
Při nesprávné instalaci hrozí nebezpečí pádu z důvodu omezené nosnosti roštu.
V zájmu ochrany životního prostředí a šetření zdrojů je třeba při likvidaci součástí a odpadu
dodržovat místní předpisy.
Demontáž
Po skončení životnosti musí být jednotka demontována autorizovanou odbornou firmou. Aby
se při demontáži jednotky předešlo zranění osob nebo škodám na majetku, je třeba
dodržovat bezpečnostní opatření popsaná u jednotlivých komponent a dbát individuálních
informací poskytnutých výrobci komponent.
Likvidace
Všechny součásti a provozní materiály (např. olej, chladivo, solanka, baterie) musí být
zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Elektronický odpad, kovové a plastové díly je
třeba třídit a recyklovat, aby se šetřily zdroje.
Profily panelů jsou vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC).
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Rejstřík

Abgastemperatur ................................................................... 72

Fall protection ......................................................................... 17

akumulační hmota...................................................... 64, 65, 68

filtrační vložky

bezpečnostní list .................................................................... 73

vsazení .............................................................................. 49

bezpečnostní pokyny ............................................................... 6

flow control ............................................................................. 56

bezpečnostní ustanovení ................................................. 20, 32

Frostschäden ................................................................... 52, 58

BGR 500 ................................................................................ 62

Gasverbrauch ......................................................................... 71

BlmSchV ................................................................................ 72

Glykolanteil ............................................................................. 52

boční házení .................................................................... 65, 69

heater

částečné odsolení .................................................................. 80

electric heater .................................................................... 56

celková tvrdost ....................................................................... 80

hlídač tlaku vzduchu ............................................................... 76
hlučnost ložisek ...................................................................... 65

Chladič vzduchu
glykolový okruh ZZT .......................................................... 58

hlukově izolovaný rám ............................................................ 18

přímý výparník ................................................................... 58

hodnota pH ........................................................... 61, 67, 80, 82

vodní .................................................................................. 58

hodnoty spalin ........................................................................ 72

vysoce účinný glykolový okruh ZZT .................................. 58

hořák ...................................................................................... 71

cirkulační voda ................................................................. 80, 83

hydraulický regulační uzel ...................................................... 97

číslo zahuštění ....................................................................... 81

hygienická kontrola ................................................................ 81

čištění

Hygrostat ................................................................................ 89

chladič vzduchu ................................................................. 60

jednotky

ohřívač vzduchu ................................................................ 54

venkovní provedení ........................................................... 31

přetlaková klapka .............................................................. 93

keramická vložka ............................................................ 70, 73

sprchová pračka vzduchu.................................................. 82

klapky ............................................................................... 40, 99

tepelný výměník .................................................... 60, 65, 66

pohon přes spojovací tyče ................................................. 41

tlumič hluku ....................................................................... 51

klapky u spalovací komory ..................................................... 74

čištění a údržba........................................................................ 7

komín...................................................................................... 71

čisticí prostředek .................................................................... 45

kompresorový olej .................................................................. 63

Connection HE-RAC .............................................................. 25

koncové tlakové ztráty filtru .................................................... 49
koncový spínač ................................................................ 40, 72

Connections
Controlled gas system ....................................................... 75

Kondensatmenge ................................................................... 72

coupling frame ......................................................................... 9

kondenzát ............................................................................... 72

dálkové ovládání .................................................................... 95

kondenzátní vana ................................................................... 60

demontáž ............................................................................. 102

konečné vyčištění ................................................................... 30

demontáž motoru ................................................................... 47

kontaminace ........................................................................... 65

deskový výměník ZZT ............................................................ 66

kontrola

Determining the pressure curve ............................................. 26

ohřívač vzduchu................................................................. 52

dezinfekční prostředky ............................................................. 7

kontrola filtru ........................................................................... 49

DGKH....................................................................................... 7

kontrolní dvířka ....................................................................... 30

DIN 46200 .............................................................................. 29

Leak Test................................................................................ 75

DIN 4753 ................................................................................ 97

lifting gear ............................................................................... 12

DIN 4755 ................................................................................ 74

likvidace................................................................................ 102

DIN 4794 .................................................................... 70, 72, 75

maintenance ......................................................................... 101

DIN 7753 ................................................................................ 47

maintenance work

DIN EN 13053 ........................................................................ 80
DIN EN 378 ............................................................................ 62

spray humidifier ................................................................. 84
manžeta

DIN EN ISO 12100..................................................... 40, 41, 92

pružná ................................................................................ 18

DIN-frame .............................................................................. 10

měření a regulace .................................................................. 94

doběh ventilátoru ................................................................... 85

Merging of several pan drains ................................................ 29

dodávka ................................................................................... 8

montáž.................................................................................... 12

DVGW-Arbeitsblatt................................................................. 74

motor ...................................................................................... 42

electric heater ........................................................................ 56

motoricky poháněné klapky .................................................... 40

elektrická přípojka .................................................................. 29

napnutí řemene ...................................................................... 47

Elektrický parní zvlhčovač...................................................... 89

nařízení k ochraně životního prostředí ................................... 63

elektromotor ........................................................................... 45

nařízení o kvalitě pitné vody ............................................. 80, 87

environmental protection regulations ..................................... 50

nařízení o nakládání s freony ................................................. 62
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nastavené parametry ............................................................. 96

plynový velkoplošný hořák ..................................................... 75

nebezpečí požáru ............................................................ 42, 73

podstanice DDC ..................................................................... 94

nebezpečí zamrznutí.............................................................. 99

pohon

obslužný panel ....................................................................... 95

rotační výměník ................................................................. 64

ochrana motoru ...................................................................... 30

pohon ..................................................................................... 43

ochrana proti blesku................................................................. 5

pokyny pro údržbu a čištění ..................................................... 7

ochrana proti zamrznutí ........................................................... 5

pomocný ventilátor ................................................................. 76

ochranné pomůcky................................................................. 73

poruchové vypnutí .................................................................. 76

ochranné vodiče..................................................................... 95

potrubní čidlo .......................................................................... 76

odkalování.............................................................................. 81

potrubní čidlo .......................................................................... 76

odstavení z provozu ....................................................... 69, 102

Požadavky na elektrické připojení .......................................... 90

chladicí zařízení ................................................................ 63

Požadavky na kvalitu čerstvé vody ........................................ 90

odvlhčovací rotor ............................................................... 69

Požadavky na montáž/sestavení ........................................... 89

ohřívač vzduchu/chladič vzduchu................................ 55, 61

Požadavky na připojení vody a odpadu ................................. 90

rotační výměník ZZT ......................................................... 65

pracovní tlak ........................................................................... 81

sprchová pračka vzduchu.................................................. 85

předání ..................................................................................... 5

ventilátor ............................................................................ 47

předpínací síla ........................................................................ 47

vysokotlaká sprchová pračka vzduchu .............................. 88

přeprava ................................................................................... 4

Odstavení z provozu .............................................................. 91

Pressure calculation suction side ........................................... 27

odstranění zárodků ................................................................ 80

přetlaková klapka ................................................................... 92

odvětrávací ventil ................................................................... 79

přímý výparník ........................................................................ 58

odvlhčovací rotor.................................................................... 68

připojení

odvod kondenzátu.................................................................. 73

elektrická přípojka .............................................................. 29

odvod odpadní vody............................................................... 25

kondenzát .......................................................................... 25

odvodu spalin ......................................................................... 74

odvod odpadní vody .......................................................... 25

odvzdušnění............................................................... 53, 97, 99

přepad ................................................................................ 25

chladič vzduchu ................................................................. 59

vzduchotechnické potrubí .................................................. 18

ohřívač vzduchu

Připojení

Elektrický parní zvlhčovač ................................................. 89

hořák .................................................................................. 70

Ohřívač vzduchu .................................................................... 52

problémy se zápachem .......................................................... 68

glykolový okruh ZZT .......................................................... 52

prodloužení hlavy hořáku ....................................................... 71

parní .................................................................................. 52

prohlášení o shodě ................................................................... 1

vodní .................................................................................. 52

proplachovací komora ............................................................ 64

vysoce účinný glykolový okruh ZZT .................................. 52

Protection Roof ...................................................................... 19

olejový hořák .......................................................................... 70

protimrazová ochrana ............................................................ 95

opatření v případě nutnosti ...................................................... 7

protipožární ochrana ................................................................ 5

Openings downwards ............................................................ 19

protokol o nastavení ............................................................... 72

opětovné zprovoznění.............................................................. 7
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rotary heat exchangers .......................................................... 11

hořák .................................................................................. 74
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vzduchový filtr ........................................................................ 49

zkouška těsnosti ....................................................................... 7

Wind load ............................................................................... 16

změkčení ................................................................................ 80

zabezpečení dat..................................................................... 96

ZZT

zajištění při dopravě ............................................................... 42

deskový výměník ZZT........................................................ 66

zamrznutí ............................................................................... 60

rotační výměník ZZT .......................................................... 64

Zapojení hadic ....................................................................... 89

rotační výměník ZZT .......................................................... 31

zařízení na zvýšení tlaku ....................................................... 81

tepelné trubice ................................................................... 67

106

© robatherm

robatherm
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach
Germany
Tel. +49 8222 999-0
info@robatherm.com
www.robatherm.com

