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Pred inštaláciou zariadenia si  
prečítajte tento dokument

Pozor
Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, oprava alebo údržba môže viesť k materiálnym 
škodám alebo zraneniu. Všetky práce musia vykonávať schválení, kvalifikovaní odborníci. Ak 
spotrebič nie je umiestnený v súlade s pokynmi, záruka zaniká.

 
Ak v návode nájdete odkaz na obrázok alebo tabuľku, v zátvorke bude uvedené určité číslo, 
napríklad [3]. Toto číslo odkazuje na obrázky a tabuľky na konci návodu s uvedeným číslom.

1.0  Všeobecné

1.1 Aplikácia
Klimatizačná jednotka Mark AHU sa môže používať pre rôzne účely úpravy vzduchu. Je schopná 
dodávať do rôznych typov budov ventilačný vzduch, či už teplý alebo studený. Veľkosť zariadenia 
Mark AHU závisí od počtu požadovaných ventilačných cyklov a od tepelného a/alebo chladiaceho 
výkonu.  Zariadenie Mark AHU je dostupné v rôznych veľkostiach a pre rôzne objemy vzduchu 
od 5.000 m3/h do 69.500 m3/h. Klimatizačnú jednotku je možné na vyžiadanie dodať s rôznymi 
doplnkami.  Od jednoduchej ventilačnej jednotky vhodnej pre privádzanie a odvádzanie vzduchu 
až po zmiešavaciu krabicu, filtračnú, chladiacu, zvlhčovaciu jednotku, jednotku obnovovania tepla 
a jednotku na stlmenie zvuku.   Ak sa na vykurovaných miestach nachádzajú korozívne výpary 
(predovšetkým chlórované uhľovodíky), ktoré sa buď priamo tvoria na danom mieste alebo ktoré 
sa sem dostávajú zvonka klimatizačnou jednotkou cez pripojenie alebo otvorenú prípojku, nie je 
možné použiť nepriame plynové ohrievače z dôvodu nebezpečenstva korózie. Použitie jednotky 
v plavárňach alebo v blízkosti bazénov konzultujte s výrobcom. 
Jednotka je vhodná pre prevádzkové parametre uvedené na typovom štítku.
–  Stredová teplota (vzduch, voda, chladivo a vlhkosť vzduchu)
–  Jednotka sa nesmie používať vo výbušnom prostredí, ak sa to neuvádza inak.
–  Nesmie sa prekročiť maximálny odber prúdu.
Od požiadaviek uvedených vyššie sa môžete odchýliť len s písomným súhlasom výrobcu.

Predmet zmeny
Výrobca sa zaväzuje priebežne vylepšovať svoje výrobky a vyhradzuje si právo vykonať zmeny 
v špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia.  Technické údaje sa považujú za správne, 
ale netvoria základ pre vytvorenie zmluvy alebo záruky. Všetky objednávky sa prijímajú v súlade 
so štandardnými požiadavkami našich všeobecných predajných a doručovacích podmienok (k 
dispozícii na vyžiadanie). 
Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia 
verzia tejto príručky je vždy k dispozícii na adrese www.markclimate.com/downloads.
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1.2  Označenie typu

Typ   Rozmery (mm)
AHU 15-15 975x975
AHU 15-20 975x1280
AHU 20-20 1280x1280
AHU 25-20 1530x1280
AHU 30-20 1890x1280
AHU 35-25 2195x1530
AHU 35-35 2195x1530
AHU 40-35 2508x2195
 
1.3  Všeobecné upozornenia
Nesprávna inštalácia, nastavenie, modifikácia, údržba alebo oprava môžu viesť k materiálnym alebo 
environmentálnym škodám a/alebo ku zraneniam. Z tohto dôvodu zariadenie môže nainštalovať, 
prispôsobiť alebo prebudovať len spôsobilý a kvalifikovaný inštalatér, ktorý bude pritom brať do 
úvahy národné a medzinárodné predpisy. Chybná inštalácia, nastavenie, modifikácia, údržba alebo 
oprava budú viesť ku strate záruky.

1.4  Bezpečnosť
Jednotka na úpravu vzduchu musí byť vybavená uzamykateľným vypínačom (nie je súčasťou dodávky). 
Pri vykonávaní údržby alebo opráv vždy odpojte spotrebič od siete. Po vypnutí napätia chvíľu trvá, kým 
sa motor a ventilátor zastavia. Pred otvorením dvierok ventilátora počkajte aspoň dve minúty. Vždy 
dodržiavajte národné a/alebo regionálne predpisy.

2.0  Umiestnenie spotrebiča

Pri prevzatí ihneď skontrolujte, či bola dodávka kompletná. Skontrolujte tiež, či nedošlo k 
poškodeniu počas prepravy. Ak dodané nezodpovedá tovaru uvedenému na baliacom liste a/alebo 
je zaznamenané poškodenie pri preprave, musí to príjemca uviesť na dodacom liste s uvedením 
dátumu prevzatia. Ak príjemca nesplní vyššie uvedené požiadavky, nemá nárok na reklamáciu.

2.1  Zhromaždenie [15] [16] [17]
Pre zamedzenie kontaktného hluku odporúčame umiestniť vzduchotechnickú jednotku na 
rovnú podlahu alebo strešnú konštrukciu bez vibrácií. Strešná konštrukcia musí byť dostatočne 
stabilná a musí mať dostatok nosných bodov, aby sa vzduchotechnická jednotka neohýbala. 
Vzduchotechnická jednotka musí byť pripevnená na strešnú konštrukciu. Jednotka musí byť 
umiestnená na rovnom povrchu, aby sa zabezpečilo správne odvedenie kondenzátu. Nesprávne 
nainštalované vzduchotechnické jednotky môžu spôsobiť zaseknutie revíznych dvierok na jednotke 
a prípadne netesnosť jednotky. Pri jednotkách s odsávačom kondenzátu musí byť výška inštalačnej 
konštrukcie minimálne rovnaká alebo vyššia ako požadovaná výška sifónu. Poznámka: ak jednotka 
na úpravu vzduchu nahrádza strechu v mieste, kde je inštalovaná, musí si to výrobca vopred 
uvedomiť, aby bolo možné uplatniť príslušné opatrenia.

Skladovanie na mieste
Časti klimatizačných jednotiek, ktoré sa dodávajú zabalené, sa musia ihneď vybaliť až po vonkajšie 
pokovovanie, aby sa predišlo korózii, ak to výrobca neuvádza inak. Ak sa materiály neprenesú 
ihneď na miesto montáže, príjemca musí vykonať nasledujúce opatrenia:
–  Odstrániť balenie.
–  Spotrebič skladujte zakrytý. (Ak je na vnútorné použitie)
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–  Uskladňovať zariadenie na rovnom povrchu.
–  Utesnite všetky otvory, aby sa do spotrebiča nedostali nečistoty.

2.2  Doprava na miesto inštalácie [1]
Vzduchotechnická jednotka (jednotky) sa dodáva kompletná alebo po častiach. Príjemca je 
zodpovedný za vyloženie a dopravu na miesto inštalácie. Všimnite si nasledujúce body:
Použite zdvižný vozík s vidlicami, ktoré sú dostatočne dlhé na to, aby sa zariadenie mohlo 
bezpečne zodvihnúť.  
Dávajte pozor aj na zdvíhací moment, hmotnosť zariadenia, rozloženie hmotnosti a vzdialenosť 
medzi vidlicami
–  Spotrebiče umiestňujte len na vyznačenú pozíciu.

2.3   Bezpečnosť dopravy
V prípade potreby je potrebné zablokovať pohyblivé časti (citlivé na prepravu). Keď je spotrebič 
na svojom mieste, inštalatér by mal tieto bloky odstrániť. Bloky sú červené.

2.4  Možnosti zdvihnutia [1]
Vzduchotechnická jednotka je dodávaná tak, aby sa dala zdvihnúť. Toto sa môže líšiť v závislosti 
od spotrebiča. Dbajte na pokyny dodané so zariadením. Ak sa spotrebič dodáva v niekoľkých 
častiach, tieto časti sa musia zdvihnúť oddelene. Takmer vo všetkých prípadoch sa musí pri 
zdvíhaní použiť kladkostroj, aby sa predišlo poškodeniu jednotiek. Uhol zavesenia nesmie byť 
nikdy väčší ako 60°.

2.5  Minimálna vzdialenosť [2]
Vždy sa uistite, že najväčšie komponenty vo vzduchotechnických jednotkách je možné vymeniť. 
Môžete použiť nasledujúce pokyny:
 Minimálna šírka prevádzkovej strany je šírka jednotky:
–  motor je najmenej 1 m od ventilátora
–  výmenník tepla/výmenník chladu, šírka jednotky + 200 mm
–  plynový tepelný zdroj, šírka jednotky + 400 mm
–  vreckové filtre (vyberateľné zboku) 700 mm
–  dodržujte minimálnu šírku jednotky pre ostatné časti, ktoré sú odnímateľné z boku

2.6  Inštalácia spotrebiča [3]
Spotrebiče, ktoré sú dodávané po častiach, musí montér zmontovať. Potrebné konektory 
zabezpečuje výrobca v rámci dodávky.
Zostavenie komponentov švu:
– Na tesniacu prírubu nalepte dodanú tesniacu pásku. 
–  Umiestnite dve časti jednotky čo najbližšie ku sebe. 
–  Jednotlivé časti jednotky pritiahnite k sebe iba pomocou montážneho rámu. 
–  Potom utesnite zostávajúce švy tmelom.
Nikdy nepoužívajte vytláčané časti prístroja ako rukoväť! Poradie montáže nájdete v náčrte v 
návode na inštaláciu [3]. Je zakázané stúpať na spotrebič, pretože to môže spôsobiť poškodenie. 
Po zložení jednotky môže byť potrebné znovu nastaviť inšpekčné dvierka. Pánty poskytujú 
dostatočné nastavenie po montáži. Pripevnite krycie profily na spoj komponentu podľa výkresu.

 SK
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2.7  Elektrické pripojenie
Elektrické pripojenia musia byť vykonané v súlade s platnými všeobecnými regionálnymi a 
miestnymi predpismi. Káble by nemali viesť ani byť inštalované v blízkosti revíznych dverí, 
panelových spojov a upevňovacích profilov. Musí sa použiť automatický istič s charakteristikou C. 
Ak sa použije prúdový chránič, musí to byť prúdový chránič typu B s výkonom 300 mA. Aby sa 
predišlo poškodeniu, je potrebné dodržiavať schému elektrického zapojenia v rozvodnej skrini.
Uzemňovacie spoje, ktoré sú už nainštalované vo vzduchotechnickej jednotke, musia byť 
odstránené. Vzduchové kanály od vzduchotechnickej jednotky k zariadeniu musia byť riadne 
uzemnené. 

2.8  Prípojka plynu
Vzduchotechnické jednotky môžu byť vybavené plynovým zdrojom tepla Plynová prípojka medzi 
plynovým zdrojom tepla a plynovou sieťou musí byť vykonaná v súlade s regionálnymi a miestnymi 
predpismi. Ďalšie podrobnosti nájdete v dodanom návode na inštaláciu a obsluhu príslušného 
plynového zdroja tepla. Pri inštalácii plynovej prípojky sa uistite, že revízne dvierka, spoje panelov 
a upevňovacie profily nie sú zablokované. Potrubie nesmie byť nikdy inštalované v prúde vzduchu 
jednotky Mark AHU.

3.0  Spustenie/vypnutie

3.1  Všeobecné
Spotrebiče musí nainštalovať a spustiť kvalifikovaný personál. Je dôležité, aby ste sa vopred 
oboznámili s dodanými pokynmi na inštaláciu, obsluhu a údržbu, ako aj s pokynmi na údržbu 
vzduchotechnických jednotiek a akýchkoľvek periférnych zariadení. Nerešpektovanie týchto 
pokynov môže viesť k ohrozeniu personálu vykonávajúceho prácu a poškodeniu zariadenia. 
Nezabudnite poučiť používateľa o správnom používaní a prevádzke spotrebiča a periférnych 
zariadení. Spotrebič je vhodný na účel, na ktorý bol navrhnutý, a je bezpečný na prevádzku iba 
vtedy, keď je úplne nainštalovaný (budova, voda, vzduch, elektrika, kondenzácia atď.).

3.2  Kontrolné činnosti
Skontrolujte, či sú všetky skrutkové spoje dostatočne dotiahnuté.
Dbajte na to, aby vzduchotechnická jednotka nemohla byť zaťažená nad rámec konštrukčných 
parametrov. Všimnite si najmä;
–  Maximálnu rýchlosť ventilátora.
–  Maximálnu spotrebu prúdu motora ventilátora.
–  Maximálna teplota vo vnútri spotrebiča < 60 ºC

Kontrola pred prvým spustením zariadenia.
–  Je spotrebič vyčistený zvnútra?
–  Boli zo spotrebiča odstránené všetky nástroje?
–  Bola odstránená všetka prepravná ochrana?
–  Môžu sa tlmiče pod rámom ventilátora voľne pohybovať?
–  Sú V-kladky správne zarovnané?
–  Majú klinové remene správne napnutie?
–  Boli nejaké sifóny naplnené vodou?
–  Sú sifóny chránené pred zamrznutím?
–  Boli výmenníky tepla/napájacie potrubia plynu odvzdušnené?
–  Boli nainštalované všetky vzduchové kanály?
–  Sú všetky komponenty v potrubnom systéme pre správne meranie tlaku v systéme?
–  Sú motory zapojené podľa elektrickej schémy a so správnym napätím?
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–  Otáčajú sa motor(y)/ventilátor(y) správnym smerom?
– Otáčajú sa nejaké servomotory správnym smerom?
–  Boli koncové spínače nastavené tak, aby zostali otvorené na 90 %?
–  Boli diely inštalované tretími stranami testované, aby sa skontrolovala ich funkčnosť?
–  Boli všetky prístupové dvierka počas testovania inštalácie zatvorené?
–  V prípade plynových jednotiek nikdy nevypínajte elektrické napätie, kým jednotky úplne 

nevychladnú.

3.3  Spustenie komponentov

3.4  5.6 Ventilátor [4][5]
Pri práci na spotrebiči sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete. Odstráňte všetky (červené) 
prepravné bloky. Os ventilátora(ov) musí byť vždy vodorovná. Zaťaženie môže pôsobiť na 
tlmiče iba pod tlakom. Skontrolujte smer otáčania motora ventilátora. Odstráňte klinový remeň 
(remene). Vždy skontrolujte smer otáčania, keď motor nie je zaťažený. Ak sa motor neotáča 
požadovaným smerom, je potrebné odstrániť elektrické vedenie v rozvodnej skrini motora 
(motorov). Po nastavení správneho smeru otáčania znova nainštalujte klinový remeň (remene). 
Skontrolujte, či sú kladky v jednej línii. Skontrolujte, či je klinový remeň (remene) správne 
napnutý. Motor (motory) je (sú) na klzných koľajničkách, ktoré poskytujú dostatočný priestor na 
(dodatočné) napnutie klinového remeňa (remeňov). 
Posuvné koľajnice napnite nasledovne:
–  Odskrutkujte skrutku 1.
–  Pomocou skrutky 2 nastavte klinový remeň na správne napnutie
–  Utiahnite poistnú skrutku 1 [4] 
Keď je jednotka plne funkčná počas 0,5 a 4 hodín, je potrebné skontrolovať klinové remene, 
aby sa zabezpečilo ich správne napnutie. Po dokončení týchto úloh pripojte všetky ochranné 
mriežky (voliteľné). Keď sú revízne dvierka zatvorené, je možné merať spotrebu prúdu 
motora(ov) ventilátora. Aktuálnu spotrebu je možné správne merať iba vtedy, ak sú dokončené 
všetky inštalačné práce. Motor(y) a ventilátor(y) sa vyberajú na základe špecifikácií poskytnutých 
zákazníkom.

3.5  Filtre [6]
–  Skontrolujte bezpečné nastavenie filtra a porovnajte ho s hodnotami na typovom štítku. 
–  Skontrolujte, či sú filtre správne umiestnené (vertikálne)
–  Skontrolujte, či sú filtre uzatvorené pred poškodením.

3.6   Gravitačná uzávierka [7]
Pri inštalácii servomotorov sa uistite, že žiadne skrutky nemôžu brániť otáčaniu rebier vo ventile. 
Namontované servomotory majú povolený maximálny krútiaci moment 20 Nm.

3.7  Flexibilné pripojenie
Aby sa predišlo vibráciám do (potrubného) systému, odporúča sa použiť flexibilné spoje. Uistite 
sa, že flexibilné spoje sa môžu optimálne pohybovať. Tam, kde by sa flexibilné spoje mohli 
dostať do kontaktu s vonkajším vzduchom, musia byť riadne tepelne izolované, aby sa zabránilo 
kondenzácii.

V Holandsku sa flexibilné pripojenia nesmú používať v kotolni z dôvodu rizika požiaru. Akékoľvek 
požiadavky na požiarnu ochranu sa môžu líšiť v závislosti od miesta. Odporúča sa konzultovať 
miestne predpisy.

 SK
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3.8  Teplá voda, para, chladnejšia batéria [9]
Batérie inštalované vo vzduchotechnickej jednotke sa dajú ľahko demontovať. Mali by sa 
použiť spoje a/alebo príruby. Uistite sa, že spojovacie potrubia neobmedzujú žiadne iné časti 
jednotky na úpravu vzduchu. Pri uťahovaní spojov alebo prírub musí byť rúrka batérie zadržaná 
vhodným zariadením. Spojovacie potrubia nesmú byť mechanicky zaťažené. Batéria sa musí dať 
voľne rozširovať. Pripojte batériu v súlade s uvedeným smerom toku. Montér je zodpovedný 
za odvzdušnenie a vytiahnutie potrubia. Batéria musí byť chránená pred rizikom zamrznutia. 
Skontrolujte túto ochranu počas zimného obdobia. 

3.9  Zdroj tepla na plyn a olej: modul Föhn [10]
Modul Föhn je plynový alebo olejový ohrievač vzduchu. Ohrievač vzduchu je dostupný od 
výkonu 115kW do 415kW a v 5 veľkostiach. Modul Föhn je možné podľa potreby použiť ako 
kondenzačný alebo nekondenzačný ohrievač vzduchu. Skontrolujte, či maximálny ohrev Föhna 
nepresahuje 50 K. Podrobnosti nájdete na typovom štítku na vykurovacom telese. Kondenzačné 
ohrievače vzduchu musia byť napojené sifónom na kanalizačné potrubie. Uistite sa, že medzi 
výstupom sifónu a kanalizačným potrubím je otvorené spojenie. Uistite sa, že sifónu nehrozí 
zamrznutie. Pred spustením spotrebiča naplňte sifón vodou.

3.10  Zdroj tepla na plyn: modul G+[11]
Modul G+ je plynový vysokovýkonný ohrievač vzduchu. Ohrievač vzduchu je dostupný od výkonu 
40kW do 150kW a v 5 veľkostiach. Modul G+ je modulačný, kondenzačný ohrievač vzduchu. 
Integrovaný premixový horák je schopný modulovať od 100% do 20%. Aby sa zabezpečilo 
chladenie spaľovacieho kotla a výmenníka tepla, ventilátor systému je stlačený. Skontrolujte, či 
maximálny ohrev G+ nepresahuje 30 K. Podrobnosti nájdete na typovom štítku na vykurovacom 
telese. Kondenzačné ohrievače vzduchu musia byť napojené sifónom na kanalizačné potrubie. 
Uistite sa, že medzi výstupom sifónu a kanalizačným potrubím je otvorené spojenie. Uistite sa, že 
sifónu nehrozí zamrznutie. Pred spustením spotrebiča naplňte sifón vodou. 

3.11   Zdroj tepla na plyn: modul GRE [12]
Modul GRE je plynový ohrievač vzduchu. Ohrievač vzduchu je dostupný od výkonu 20kW do 
95kW a v 7 veľkostiach. Modul GRE môže byť vybavený zapínaním/vypínaním horáka, vysokým/
nízkym horákom alebo modulačnou/pulznou reguláciou. Modul GRE je vhodný tam, kde sú v sérii 
inštalované spotrebiče rovnakej veľkosti. To umožňuje zvýšiť maximálny vykurovací výkon na 2 x 
95 kW. Skontrolujte, či maximálny ohrev GRE nepresahuje 40 K pre jeden spotrebič a maximálne 
60 K pre niekoľko zariadení. Podrobnosti nájdete na typovom štítku na vykurovacom telese.

3.12  Obtokové potrubie vzduchu
Obtokové potrubie vzduchu sa používa na plynových jednotkách, ako sú G+, GRE a modul Föhn 
s väčším množstvom vzduchu. To udržuje odpor vzduchu naprieč jednotkami nízky a obmedzuje 
potrebný výkon motora. V prípade potreby je možné obtokové potrubie vybaviť ventilom 
ovládaným servomotorom.



9

3.13   Plynový zdroj tepla: systém doplňovania vzduchu Calflo
Systém doplňovacieho vzduchu Calflo je vykurovací systém, v ktorom sa spaľovacie plyny úplne 
zmiešajú so vzduchom, ktorý sa má ohrievať. CO2 vznikajúci pri spaľovaní (zemného) plynu sa 
riedi pridaním veľkého množstva vykurovacieho vzduchu. Pre vykurovanie miestností je povolený 
maximálny delta T 55 K. Povolená koncentrácia CO2 vo vyfukovanom ohriatom vzduchu je 
maximálne 2000 PPM. Ohrievač doplňujúceho vzduchu Calflo je vhodný len na ohrev vonkajšieho 
vzduchu. Vzduch z vykurovaného priestoru nesmie byť za žiadnych okolností recirkulovaný.

3.14  Vypúšťacia trubica [13] [14]
Jednotka na úpravu vzduchu zvyčajne obsahuje komponenty, kde dochádza ku kondenzácii. V 
takýchto prípadoch je potrebné prijať vhodné opatrenia na zodpovedné odstránenie kondenzácie.
Ku každému vývodu kondenzátu alebo prípojke prepadu musí byť pripojený sifón. Nie je dovolené 
pripojiť niekoľko výstupných potrubí na jeden spoločný sifón.  

- V prípade pretlaku by sa sedlo gule malo namontovať 60 mm pod najnižším bodom 
odkvapkávacej misky. Odstráňte zátku z odvzdušňovacieho otvoru. [13]

- V prípade podtlaku by sa sedlo gule malo namontovať pod najnižším bodom odkvapkávacej misky 
podľa nižšie uvedeného vzorca. [14]

 Papodtlak
H(mm) = ————————————— 
 10

Sifónové potrubie nesmie byť napojené priamo na odpadovú vodu, ale musí mať možnosť 
voľne prúdiť do odpadovej vody. Vždy sa uistite, že časti nesúce (kondenzovanú) vodu nemôžu 
zamrznúť.

Pre nemocničné a potravinové situácie, kde sa vyžaduje transparentná drenáž, odkazujeme na 
prílohu

3.15  Eliminátor kvapiek [8]
Ak je namontovaný zachytávač kvapiek, možno ho po vyčistení demontovať a vymeniť.

3.16   Vypínať
Zariadenia musia byť odstavené kvalifikovaným personálom. Je dôležité, aby ste sa 
vopred oboznámili s pokynmi na inštaláciu, obsluhu a údržbu, ako aj s pokynmi na údržbu 
vzduchotechnických jednotiek a akýchkoľvek periférnych zariadení. Nerešpektovanie týchto 
pokynov môže viesť k ohrozeniu personálu vykonávanie prác a poškodenie spotrebiča.
Vzduchotechnická jednotka je súčasťou vzduchotechnického systému. 

 SK
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Na krátke časové úseky.
–  Ukončite požiadavku na teplo/chladenie.
–  Otvorte ventil vratného vzduchu a zatvorte ventil vonkajšieho vzduchu. 
–  Zatvorte všetky ventily.
–  Zatvorte čerpadlo ústredného kúrenia.
–  Zatvorte vodu a ručné ventily.
–  Vypustite všetky časti náchylné na zamrznutie
–  Výmenník tepla a spoje úplne vysušte vzduchom
–  Vyvetrajte jednotku, až kým nebude všetko suché.
–  Odstráňte vodu zo sifónov
–  Vypnite hlavný vypínač a vypnite jednotku

Na dlhšie časové obdobia.
Dodržujte body pre vypnutie spotrebiča na krátku dobu.
–  Skontrolujte, či nie sú znečistené filtre. Ak sú špinavé, odporúča sa ich odstrániť a vymeniť, aby 

sa zabránilo tvorbe plesní.
–  Uvoľnite klinové remene a pás(y).

4.0 Údržba

4.1  Všeobecné
Spotrebič musí byť podrobený údržbe aspoň raz ročne, v prípade potreby aj častejšie. V prípade 
potreby požiadajte kvalifikovaného inštalatéra o radu ohľadom údržby. Pri vykonávaní údržby musí 
byť spotrebič dlhší čas vypnutý. Uistite sa, že dodržiavate všetky bezpečnostné pravidlá.

4.2  Čistenie
Jednotku na úpravu vzduchu je možné čistiť pomocou bežne dostupných čistiacich prostriedkov. 
Je však potrebné dodržiavať pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku. Čistiace prostriedky nesmú 
obsahovať kyseliny ani iné agresívne zložky.

4.3  Ventilátor [4][5].
Počas údržby (aspoň 1x za rok) skontrolujte klinový remeň (remene) (ak je to potrebné) na 
správne napnutie a známky opotrebovania a v prípade potreby ho znovu napnite alebo vymeňte. 
Pri viacremeňových pohonoch vždy vymieňajte všetky remene súčasne. Vždy skontrolujte, či 
sú kladky zarovnané. V prípade potreby vyčistite koleso ventilátora. Skontrolujte motor(y) a 
ventilátor(y) kvôli hluku ložísk av prípade potreby ložiská vymeňte. Odporúča sa nainštalovať 
ochranu proti pretrhnutiu remeňa. Kritériá nastavenia pre nové remene a remenice sú 80 % 
menovitého tlaku. Ak klinový remeň (remene) nie je dostatočne napnutý alebo je zlomený, tlak na 
ventilátor (ventilátory) klesne alebo sa stratí. Nainštalovaný tlakový spínač vydá signál, po ktorom 
musia technické služby prijať vhodné opatrenia.

4.4  Filtre [6]
V závislosti od prevádzkových podmienok skontrolujte filtre v krátkych intervaloch a v prípade 
potreby ich vymeňte. Ak sa prekročí rozdiel konečného tlaku, filtre sa musia vymeniť.  Viac 
informácií nájdete na typovom štítku na priehradke filtra. Je možné použiť rozličné filtre 
v závislosti od typu používanej jednotky. Panelové filtre pre nízke teploty, panelové filtre pre 
vysoké teploty a /alebo vreckové filtre. Ak sa filtre nachádzajú v prietoku „studeného“ vzduchu, 
môžu v zime zamrznúť kvôli „mrazom“. Tlakový spínač monitorujúci filtre (voliteľný) môže 
poskytnúť včasnú informáciu o tom, či je filter znečistený alebo zablokovaný. Ak sa použijú 



11

vreckové filtre, uistite sa, že vrecká sa vložia zvislým smerom.  Pre systém Calflo je potrebné 
použiť filtre pre vysoké teploty (trieda filtrov 4), ak je to možné.  Tieto filtre sa nachádzajú po 
vykurovacom úseku, aby sa takto predišlo ich zamrznutiu. Počas výmeny znečistených filtrov vždy 
majte oblečené vhodné ochranné pracovné pomôcky. Dávajte pozor pri výmene znečistených 
filtrov a pri montáži čistých filtrov. Uistite sa, že rámy filtrov sú tiež správne utesnené.  Zvyčajne 
sa so znečistenými filtrami zaobchádza ako so špeciálnym odpadom. 

4.5   Gravitačná uzávierka [7]
Nasledovné činnosti údržby by sa mali vykonávať ročne: Vyčistite gravitačné uzávery, nikdy 
nemažte ložiská (plastové). Skontrolujte, či sú gravitačné uzávery aktuálne. Skontrolujte, či 
servomotory vybavené koncovými spínačmi majú správne ovládacie funkcie.

4.6  Flexibilné pripojenie
Kontrolujte flexibilné pripojenie aspoň 1x ročne.

4.7  Teplá voda, para, chladnejšia batéria [9]
Pri čistení Cu/Al batérií buďte opatrní. Ak je batéria znečistená v smere vzduchu, je možné ju 
vyfúkať v opačnom smere pomocou stlačeného vzduchu alebo vody. Dbajte na to, aby sa rebrá 
počas čistenia nedeformovali. Mali by ste tiež zabrániť vniknutiu prachu do vzduchotechnickej 
jednotky a vzduchového potrubia.

4.8  Údržba plynových zdrojov tepla 
re nastavenie a údržbu plynových zdrojov tepla si pozrite dodané pokyny na inštaláciu a údržbu. 
Upozornenie: Nikdy nevypínajte elektrické napätie, kým ohrievač vzduchu úplne nevychladne.

4.9  Eliminátor kvapiek [8]
Údržba: Skontrolujte lapač kvapiek na znečistenie, poškodenie a koróziu. Vyčistite odkvapkávaciu 
nádobu stlačeným vzduchom, vodnou parou alebo čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi mydlo. 
Skontrolujte výtok vody a sifón/S-sifón.

4.10   Tlmič hluku
Ak sa použije tlmič hluku, krídla sa zvyčajne nedajú z časti tlmiča odstrániť. Mäkký tlmiaci materiál 
nikdy nečistite vodou. Je lepšie použiť vysávač a/alebo mäkkú kefku.

4.11  Rekuperácia tepla

Priečny výmenník tepla
Pri bežnom používaní vzduchotechnickej jednotky sa neočakáva kontaminácia krížového 
výmenníka tepla. Ak sa vzduchotechnická jednotka používa v extrémnych podmienkach, ako sú 
zváracie priestory, miesta striekania farieb, kuchyne a podobne, môže dôjsť ku kontaminácii. 
Čistenie je možné dokončiť nasledovne: prach a iné častice sa dajú ľahko odstrániť pomocou 
kefy. Pri používaní stlačeného vzduchu buďte opatrní. Uistite sa, že balík prvkov nie je poškodený. 
Mastné usadeniny sa zvyčajne dajú odstrániť teplou vodou. V prípade potreby je možné použiť 
vhodné čistiace prostriedky. Všetky gravitačné uzávery a servomotory sa odporúča čistiť raz 
ročne.

Rotačný výmenník tepla
Skontrolujte, či sa koleso otáča správnym smerom. Počas letných mesiacov pravidelne otáčajte 
výmenníkom tepla, aby ste využili samočistiacu kapacitu výmenníka. Znečistený povrch môže mať 
negatívny vplyv na výkon výmenníka.

 SK
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Rotujúci výmenník tepla
Skontrolujte, či koleso rotuje správnym smerom.  V letných mesiacoch výmenník tepla pravidelne 
otáčajte, aby sa využila jeho samočistiaca schopnosť. Znečistené povrchy môžu mať negatívny 
dosah na výkon výmenníka.
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Pozitívny tlak nad odkvapkávacou miskou

Umiestnite tesnenie O-krúžku na vnútornú stranu 
krytu sifónu.

Odvzdušňovací otvor - pred použitím odstráňte 
zátku. To je potrebné na odvádzanie vody pod loptou, 
ktorá pomáha pri otváraní sifónu.

Možnosť: umiestniť vykurovacie teleso do sifónu.
Na odvodnenie
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[14]
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Podtlak nad odkvapkávacou miskou

Umiestnite tesnenie O-krúžku na vnútornú stranu 
krytu sifónu.

Možnosť: umiestniť vykurovacie teleso do sifónu.
Na odvodnenie
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[18]

“A”  dim = 1500
10 x 2 = 300mm

“A”  dim = 2000
10 = 200mm

Dimenzovanie pasce

Celkový statický tlak ventilátora (Pascal) • Umiestnenie sifónu pred/za ventilátorom • Veľkosť 
odtoku jednotky. Nižšie sú uvedené dva príklady založené na celkovom statickom tlaku 
ventilátora 1500 a 2000 pascalov.

Príklad – Pozitívna strana
Jednotka celkový statický tlak ventilátora 1500 Pascals Seal vypočítané:

Príklad – negatívna strana
Jednotka celkový statický tlak ventilátora 2000 Pascals Seal vypočítané:

„B“ tlmené = Kdekoľvek je to možné, malo by sa rovnať „A“, ak neexistujú žiadne obmedzenia 
výšky.
Alebo je možné akceptovať 50% „A“, ak existuje obmedzenie výšky, ale nie menej ako minimálna 
hĺbka.
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