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1 Bezpečnost a upozornění pro uživatele
Toto je původní návod k používání ověřený výrobcem.

Odvlhčovací jednotky GEA Fricostar F800 jsou konstruovány v souladu se současnými 
technologickými standardy a splňují veškeré technické požadavky na bezpečnost.

Používejte jednotky podle pokynů výrobce a pouze pokud jsou v naprostém pořádku. 
Důkladně si prostudujte návod k používání a věnujte pozornost upozorněním a bez-
pečnostním opatřením, jinak může uživateli či třetí osobě hrozit nebezpečí smrti nebo 
úrazu. Může to mít nepříznivý vliv též na vlastní jednotku, připojené jednotky či jiné 
příslušenství. Veškeré závady musí být neprodleně odborně opraveny!

Věnujte pozornost také (bezpečnostním) pokynům výrobců jednotlivých komponent!

1.1 Dostupnost návodu k používání
Přiložený návod k používání obsahuje důležité pokyny ke správnému a bezpečnému 
používání jednotky GEA.

Návod k používání je určen pracovníkům montážních a instalačních společností, sta-
vebním inženýrům, technickému personálu, školicím pracovníkům a dále specialistům 
na elektroinstalaci a navrhování vzduchotechnických jednotek.
Tento návod musí být vždy k dispozici v místě provozu jednotky. Každá osoba, která 
pracuje s jednotkou či v její blízkosti, se musí seznámit s informacemi v tomto návodu 
a musí se jimi řídit, zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním pokynům.

1.2 Rozsah návodu k používání
Návod k používání zahrnuje nezbytné informace k následujícím oblastem:
– Transport a skladování
– Montáž
– Instalace a připojení elektroinstalace
– Uvedení do provozu a obsluha
– Demontáž a skladování

1.3 Použité symboly
U jednotlivých částí návodu, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, jsou 
používány následující symboly:
– Symbol pro nový odstavec.
• Symbol pro pokyn k činnosti.

Symbol pro výsledek činnosti.

UPOZORNĚNÍ!
Tento symbol označuje doplňující informace pro používání jednotek GEA.

RECYKLACE!
Symbol označuje informaci o zacházení s použitými obalovými materiály aopotřebo-
vanými konstrukčními díly (rozdělených dle použitých materiálů).

POUŽIJTE OCHRANNOU OBUV!
Symbol upozorňuje na nutnost použití ochranné obuvi.

POUŽIJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!
Symbol upozorňuje na nutnost použití ochranných rukavic.
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1.4 Označení bezpečnostních upozornění
V tomto návodu jsou ke zdůraznění bezpečnostních upozornění používány následující  
symboly:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Symbol označuje činnosti, při nichž hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít 
ke zranění osob, či vzniknout škody na jednotce nebo zařízení budov.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít 
ke zraněním či škodám, způsobenými rotujícími částmi jednotky.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVĚŠENÝM BŘEMENEM!
Symbol varuje před zraněními a škodami způsobenými zavěšeným břemenem.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI POVRCHOVÝMI PLOCHAMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít 
ke zraněním či škodám, způsobenými vysokými povrchovými teplotami.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít 
ke zraněním či škodám, způsobenými vysokou teplotou topného média.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU VLIVEM HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může 
dojít ke zraněním či škodám, způsobenými vlivem hořlavých materiálů.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít
ke zraněním osob či škodám, způsobenými ostrými hranami.

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Symbol označuje upozornění před škodami na životním prostředí nebo dává
informaci o předpisech týkajících se ochrany životního prostředí.

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může
dojít k poškození jednotky, příslušenství nebo regulace.
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1.5 Bezpečnost práce
Při instalaci, údržbě či opravách jednotky dodržujte následující:

Při práci na hlavním přívodu elektrické energie či v jeho blízkosti:

Při práci na otevřené jednotce při provozu:

Jakékoliv práce na jednotce mohou být prováděny pouze pokud:
– je odpojeno napájení,
– jednotka je zajištěna proti neúmyslnému opětovnému zapnutí (viz též „Nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem“),
– výměníky tepla vychladnou na teplotu okolního vzduchu.

Po ukončení práce na jednotce je vždy třeba zajistit, aby:
– všechny ochranné prvky fungovaly správně.

1.6 Použití k učenému účelu
Jednotky GEA Fricostar F800 jsou určeny výhradně pro odvlhčování, odvětrávání, 
ohřev vzduchu, ohřev bazénové vody a filtraci vzduchu a jsou používány pře-
devším v malých vlhkých prostorách.

Správné používání jednotky zahrnuje dodržování pokynů v tomto návodu k použití, ale 
též výrobcem předepsaných intervalů kontroly a údržby. 

Nesprávné použití Jakékoliv používání jednotky jiným způsobem, než bylo popsáno výše, je posuzováno 
jako nesprávné. Výrobce/dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za škody 
způsobené nesprávným používáním jednotky. Za takové poškození nese plnou 
zodpovědnost uživatel.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Veškeré přívody elektrické energie musí být vypnuty, je třeba zkontrolovat, zda na 
nich není žádné napětí, a po té musí být zajištěny proti neúmyslnému zapnutí. 
Přívodní vodiče je třeba zkratovat, uzemnit a oddělit od okolních elektricky vodivých 
částí. Pokud toto neprovedete, vystavujete se nebezpečí úrazu či smrti.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI!
Při jakékoliv práci na jednotce hrozí pořezání o tenké plechy či lamely. Týká se to 
zejména provádění prací při údržbě nebo čištění povrchu lamel jednotlivých 
výměníků.
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Meze použití:
Teplota min. ca. 22 °C / max. 36 °C
Vlhkost min. 36 % / max. 60 % r.F. 

Kvalita vody Ochrana instalovaných komponent v jednotce proti korozi je zajištěna, pokud nejsou 
překročeny limity chemických látek v bazénové vodě podle norem daných pro úpravu 
vody pro plavecké bazény.

– Jednotka GEA Fricostar F800 je určena výhradně pro vnitřní instalaci.
– Jednotka je cirkulační, tudíž odvlhčování probíhá cirkulujícím vzduchem.
– Jednotku je možné provozovat také s přisáváním čerstvého vzduchu (s použitím 

přídavného teplovodního výměníku a odtahového ventilátoru)
– Přímá instalace (v bazénové hale), nepřímá instalace (ve strojovně).

1.7 Úpravy a změny
Na jednotce nebo jejích komponentech je zakázáno provádět jakékoli změny a úpravy.

Jakákoliv změna nebo úprava jednotky nebo jejích komponent znamená pro jednotku 
ztrátu záruky i prohlášení o shodě.

1.8 Náhradní díly
V případě použití náhradních dílů je povoleno použít pouze a jen originální náhradní 
díly. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody ani případná zranění osob, 
způsobená použitím neoriginálních náhradních dílů.

1.9 Likvidace
Veškeré použité materiály, komponenty a filtry musí být zlikvidovány podle druhu 
materiálu způsobem nepoškozujícím životní prostředí.

Viz kapitola „Demontáž a likvidace“ na str. 37.

1.10 Výběr personálu a jeho odborná kvalifikace

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A JEDNOTCE!
Jednotky se nesmí používat v následujícím prostředí:
– v prostředí s nebezpečím výbuchu,
– v prostředích s přítomností vodivých prachových částic,
– v prostředích, kde je silné elektromagnetické pole,
– v agresivním prostředí, které může poškozovat plasty nebo způsobovat korozi 

(zvláště v prostředích, kde koroduje zinek), či v prostředí, které nesplňuje stan-
dardy normy VDI 2089.

UPOZORNĚNÍ!

Každá osoba, která je pověřena prací na jednotce si musí přečíst návod k používání 
a porozumět mu.
Montáž / uvedení do provozu / údržby / opravy: Pouze prostřednictvím vyškoleného 
a poučeného personálu z oboru topení a vzduchotechniky.
Elektrická instalace: Pouze školení pracovníci v oboru elektrotechniky a kvalifikací 
dle §6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.
Všechny pověřené osoby musí být schopny vyhodnotit práce, které jim byly svěřeny, 
rozpoznat a zabránit možným nebezpečím.
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2 Technický popis

2.1 Popis jednotky GEA Fricostar F800
Uzavřený chladicí okruh jednotky GEA Fricostar F800 (viz obr. 2-1) se skládá z plně 
hermetického scroll kompresoru, kondenzátoru pro ohřev bazénové vody (volitelné 
příslušenství), vzduchem chlazeného kondenzátoru, expanzního ventilu a přímého 
výparníku. Tento okruh je naplněn ekologicky šetrným chladivem R407c (viz obr. 2-10).

Obr. 2-1: GEA Fricostar F800

2.2 Základní typy GEA Fricostar F800:

Typ 1 (F8SG) Základní jednotka s opláštěním pro instalaci a montáž přímo v bazénové hale:
– Odvlhčování v režimu cirkulace vzduchu.
– Chladicí okruh s plně hermetickým scroll kompresorem, protrubkován a naplněn 

ekologickým chladivem R407c.
– Vnitřní elektronika je kompletně prokabelována a zapojena, včetně bezpečnostní 

ochrany vestavěných komponent a napětí 24 V pro ovladač s hygrostatem (přís-
lušenství F8ZRG - viz ovladač s hygrostatem na str. 8).

– Všechny materiály v konstrukci jednotky jsou odolné proti korozi v obvyklých 
atmosférických podmínkách v bazénech se sladkou vodou.

Typ 2 F8BG
– stejný jako typ 1 - s přídavným kondenzátorem pro ohřev bazénové vody
– část tepelné energie je vracena do vody, čímž se zvyšuje účinnost jednotky

Typ 3 F8PG
– stejný jako typ 1 - s přídavným teplovodním výměníkem
– přídavný teplovodní výměník zvyšuje topný výkon jednotky a je nezbytně nutný pro 

provoz zařízení s přisáváním čerstvého vzduchu

Typ 4 F8KG
– stejný jako typ 1 - s přídavným kondenzátorem pro ohřev bazénové vody a teplo-

vodním výměníkem

Základní typy bez
opláštění

F8S, F8B, F8P, F8K
– všechny základní typy jsou k dispozici také bez opláštění (montáž ve strojovně)
– v takovém případě není v typovém označení písmeno G

Jednotka s horní výdechovou mřížkou Jednotka s čelní výdechovou mřížkou
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2.3 Příslušenství a speciální provedení

Ovladač s hygrostatem F8ZRG
– Ovladač s hygrostatem slouží jako ukazatel provozu a poru-

chy, spínač napájení a k nastavení požadované hodnoty
– Napájení nízkým napětím (24 V) od základní jednotky
– Řízení / regulace

Obr. 2-2: Ovladač s hygrostatem F8ZRG

Přídavný spínač (paralelní provoz) F8ZRK 
– Pro paralelní připojení 2 jednotek GEA Fricostar F800 s 

vlastním napájením nízkým napětím (24 V), které jsou pro-
vozovány se společným ovladačem s hygrostatem (viz 
F8ZRG)

– Možné kaskádové řízení (2 a více)

Obr. 2-3: Přídavný spínač F8ZRK

Čerpadlo bazénové vody F8ZBP
– Samonasávací
– Antikorozní provedení
– Napájení 230 V ~, 50 HZ
– Příkon 0,18 kW
– Přepravní výkon 700 l/h – 20 kPa
– Typové označení: PY-2071.0741

Obr. 2-4: Čerpadlo bazénové vody F8ZBP

Ponorný termostat s jímkou F8ZBT
– Z ušlechtilé oceli V4A pro omezení teploty bazénové vody

Obr. 2-5: Termostat s jímkou F8ZBT
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Pružný nástavec F8ZST
– Pro přiváděný vzduch při montáži za stěnu

Obr. 2-6: Pružný nástavec

Lakovaná zadní strana F8ZHA
– Lakování v barvě opláštění (RAL 9010)
– Vhodné při instalaci například u okna nebo ve výklenku

Obr. 2-7: Lakovaná zadní strana

Sací komora s kruhovými nátrubky DN 180 F8ZAD2
– Přívod vzduchu do základní jednotky při montáži za stěnu
– Přívod vzduchu z bazénové haly k sací komoře pomocí 

kruhového vzduchotechnického potrubí ze strany stavby 
(nátrubky o průměru 180 mm)

Obr. 2-8: Sací komora s kruhovými nátrubky

Odtahový ventilátor (montáž do stěny) F8ZAV
– Ventilátor odpadního vzduchu má za úkol vyvíjet v bazénové 

hale lehký podtlak, který vylučuje eventuální vznik zápachu 
v ohraničeném prostoru a zajišt´uje výměnu vzduchu. 
Vhodný je zejména při použití jednotky s přisáváním čerst-
vého vzduchu nebo v prostorech, kde nejsou okna.

– Napájení 230 V ~, 3-stupňový
– Plastové provedení
– Samočinná uzavírací klapka
– Průchod stěnou 170 mm dlouhé
– Množství vzduchu 130 / 235 / 325 m3/h
– Možná je také 2-stupňová regulace a napájení přímo ze 

základní jednotky

Obr. 2-9: Odtahový ventilátor
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Hrdlo přípojky čerstvého
(venkovního) vzduchu

DN 150

F8ZAA
– Průměr 150 mm
– Pro provoz základní jednotky s podílem čerstvého vzduchu
– Provoz pouze s odtahovým ventilátorem (F8ZAV) a přídavným teplovodním 

výměníkem

Ochranný nátěr chladicího
okruhu

F8ZKL
– Rozšířená ochrana proti korozi

Speciální lakování RAL F8ZSL
– Jiný než standardní RAL 9010 - pouze na přání

Náhradní filtr F8ZEF

2.4 Provoz jednotky GEA Fricostar F800
Na obr. 2-10 je znázorněn chladicí okruh s kondenzátorem bazénové vody, skládající 
se z: scroll kompresoru (1), vzduchem chlazeného kondenzátoru (4) a kondenzátoru 
bazénové vody (3 - příslušenství), expanzního ventilu (8) a přímého výparníku (9). 
Chladicí okruh je naplněn chladivem.

Obr. 2-10: Chladící okruh
Poz. 1: Kompresor
Poz. 3: Kondenzátor bazénové vody (příslušenství)
Poz. 4: Vzduchem chlazený kondenzátor
Poz. 5: Čidlo vysokého tlaku 
Poz. 6: Plnící ventil
Poz. 7: Sběrač
Poz. 8: Expanzní ventil
Poz. 9: Přímý výparník
Poz. 10:Termostat protimrazové ochrany
Poz. 11: Omezovač (nízký tlak)
Poz. 12:Odvzdušňovací ventil
Poz. 13:Přípojka bazénové vody R 1/2”

Vzduch z haly je nasáván přes chladič vzduchu - přímý výparník.

V závislosti na vlhkosti vzduchu dochází k ochlazení na teplotu rosného bodu, vodní 
pára ve vzduchu zkondenzuje na lamelách chladiče a odkape do kondenzátní vany. 
Kondenzát je potrubím následně odváděn do kanalizace.
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Takto odvlhčený a ochlazený vzduch je ohříván a přiváděn zpět do bazénové haly. 

Obr. 2-11: Sání a výdech vzduchu

Při připojení kondenzátoru bazénové vody se vrací přibližně 65% tepelné energie zpět 
do bazénové vody a 35% je uvolňováno do vzduchu.

2.5 Režim ventilace, bez odvlhčování
Dokud nedojde k překročení nastavené žádané hodnoty vlhkosti na ovladači jednotky, 
funguje ventilátor jednotky na nižší stupeň otáček, kdy je hala pouze provětrávána a je 
tak zabráněno tvorbě tzv. mokrých rohů a zamlžení oken. Okruh tepelného čerpadla 
není v provozu.

2.6 Režim s odvlhčováním
Odvlhčování a tím také okruh tepelného čerpadla je spuštěn ve chvíli, kdy vlhkost v 
bazénové hale stoupne nad požadovanou hodnotu nastavenou na ovladači jednotky. 
Ventilátor se sepne na vyšší stupeň otáček a kompresor se automaticky uvede do pro-
vozu.

Po snížení vlhkosti v hale o cca. 5% relativní vlhkosti pod nastavenou hodnotu, kom-
presor se vypne (minimální doba provozu) a ventilátor se přepne zpět na nižší stupeň 
otáček.
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2.7 Technická data

Technická data GEA Fricostar F800

Oblast použití Bazény s vodní plochou do 50 m2

Parametry vzduchu (rozsah použití) min. ca. 22 °C / 40 % rel. vlhkosti 
(h = 35 kJ/kg)

max. 36 °C / 60 % rel. vlhkosti (h = 94 kJ/kg)

Výkony
Kondenzátor bazénové vody (BWK) = příslušenství 1) s BWK bez BWK

Odvlhčování v cirkulačním režimu 2) 3,9 kg/h 3,4 kg/h 

Topný výkon (přebytek energie) 2)

(při výpočtu potřeby tepla není třeba brát v úvahu)
4,4 kW

(2,9 kW do vody)
4,6 kW

Ventilátor

Množství vzduchu - 1.stupeň / 2.stupeň 400 / 800 m3/h

Externní tlaková ztráta 20 PA

Hladina akustického výkonu 61 dB(A)

Výkon / příkon motoru ventilátoru 0,16/0,72 kW/A

Chladící okruh s BWK bez BWK

Výkon / příkon 1,55 / 7,3 kW/A 1,73 / 8,0 kW/A

Kompresor 2) maximální startovací proud 47 A

Elektrická data

Maximální příkon / provozní proud 3) 2,8 / 13,7 kW/A 

Provozní napětí 230/1/50 V/fáze/Hz 

Jištění ze strany stavby 16 A

Řídící napětí (SELV) 24 V (DC)

Krytí IP.5

Přídavný teplovodní výměník (příslušenství)

Topný výkon při teplotě vody 80/60 °C 4) 3,1 / 4,0 kW

Tlaková ztráta topné vody 1,7 k/Pa

Rozměry / hmotnost

Rozměry: šířka / výška / hloubka 1660 / 795 / 290 mm

Hmotnost (maximální s příslušenstvím) cca. 122 kg

Čerpadlo bazénové vody (příslušenství) - Typové označení: PY-2071.0741

Provozní napětí 230 V/1~ 50 Hz

Přepravní výkon 700 l/h/ 20 kPa

Příkon 0,18 kW

Připojení (sací a výtlačná strana) 1/2"

Výtlačná výška (sací strana) 2 m

Maximální délka sacího potrubí 5 m

1) Průtok média kondenzátorem bazénové vody max. 0,7 m3/h, odolnost proti vodě z bazénu 8,0 kPa

2) Teplota bazénové vody 28 °C, parametry vzduchu v hale 30°C / 60 % r.v.

3) Maximální příkon včetně externích komponent z příslušenství GEA

4) Teplota cirkulačního vzduchu 30°C při stupních otáček ventilátoru 1 / 2
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2.7.1 Rozměry jednotky s oplástěním

Obr. 2-12: Rozměry jednotky s opláštěním
Poz. 1: Montážní otvor
Poz. 2: Hrdlo přípojky venkovního vzduchu DN 150 (příslušenství) - zadní strana
Poz. 3: Elektroskříň se svorkovnicí
Poz. 4: Přípojky bazénové vody R 1/2”
Poz. 5: Odvod kondenzátu R 1/2”
Poz. 6: Výdechová mřížka
Poz. 7: Sací mřížka
Poz. 8: Výdech z čela jednotky (např. v omezeném prostoru)

2.7.2 Rozměry jednotky bez opláštění

Obr. 2-13: Rozměry jednotky bez opláštění
Poz. 1: Hrdlo přípojky venkovního vzduchu DN 150 (příslušenství) - čelní strana

Rozměry připojení teplovodního výměníku viz str. 20.

1
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3 Transport a skladování

3.1 Dodávka
Jednotky jsou dodávány na paletách zabalené do kartonového obalu.

• Při převzetí jednotky zkontrolujte dle dodacího přesnost a úplnost dodávky.

Co dělat v případě poškození
jednotky během transportu?

Poškozený vnější obal
1 Za přítomnosti dopravce rozbalte obal jednotky a poškození potvrďte do přeprav-

ního listu jednotky.
2 Neprodleně informujte dodavatele jednotky.

Vnější obal nenese známky poškození, ale obsah je poškozený
1 Jakmile zjistíte rozsah poškození, uvědomte písemně dodavatele jednotky.
2 Poškození jednotky zdokumentujte např. fotograficky.
3 Jakékoliv poškození jednotky během transportu, musí být písemně nahlášeno do 

4 dnů po dodání.

Pokud nepodniknete výše zmíněné kroky, reklamaci není možné vyřídit.

V obou případech se vždy před instalací jednotky poraďte s dodavatelem / výrobcem 
jednotky.

3.2 Transport

• V zájmu zachování vlastní bezpečnosti si při manipulaci s jednotkou oblékněte 
ochranný oděv a používejte rukavice.

UPOZORNĚNÍ!
Věnujte pozornost informacím o poškození během transportu na obalu nebo v
dodacím listu.

UPOZORNĚNÍ!
Jednotku přepravujte pouze v originálním obalu.
Originální obal odstraňte z jednotky až těsně před započetím instalace.

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Transport provádějte nejméně v počtu tří osob, aby se předcházelo zranění nebo 
poškození jednotky.
Hmotnost jednotky i s příslušenstvím může dosahovat až 122 kg!

ŠKODY NA JEDNOTCE!
– Během přepravy nesmí být jednotka nakláněna o více než 45°.
– Jednotka nesmí být přepravována položená na čelní resp. na zadní straně.
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V místě instalace: • Odstraňte přepravní obal z jednotky.

• Jednotku sundejte z palety. Jednotku nezvedejte za zaoble-
né boční části opláštění (obr. 3-1)

• Při použití zvedacího zařízení dbejte na jeho dostatečnou 
nosnost - obvykle > 135 kg.

Obr. 3-1: Zakázaný transport

Pro správnou přepravu musí být z jednotky demontována sací 
mřížka a boční oblé části opláštění (viz “Instalace, montáž a při-
pojení” na str. 16).
• Jednotku zvedejte pouze za základový rám.

Jednotku zvedejte nejméně v počtu tří osob. Hmotnost jedné 
strany je výrazně vyšší (chladicí okruh s kompresorem)!

Obr. 3-2: Nevyvážená hmotnost jednotky

3.3 Skladování

Přípustné podmínky skladování
Skladování ve skladech typu IE 12 dle ČSN 60 721-3-1 a musí být chráněné proti 
povětrnostním vlivům, musí být suché a bezprašné a může vykazovat vlhkost vzduchu 
od 50 do 85% r. v. Teplota skladování musí být v rozmezí od -10 do +50 °C.

ŠKODY NA JEDNOTCE!
– Jednotku z palety nesundávejte napřímo. Uchopte jednotku pomocí základového 

rámu, nikdy ne za sací mřížku nebo boční kryty opláštění. Hrozí riziko poškození 
jednotky!

UPOZORNĚNÍ!
– Jednotky GEA Fricostar F800 mohou být skladovány pouze ve vnitřních prosto-

rech, kde jsou chráněny před vlivem nepříznivého počasí.
– Při skladování jednotek věnujte pozornost přípustným podmínkám.
– Originální obal odstraňte až těsně před započetím instalace.
– Před uvedením jednotky do provozu ji chraňte před stavebním prachem a jinými 

nečistotami, stejně tak i proti případnému poškození!
– Již rozbalenou jednotku před uvedením do provozu chraňte proti prachu a 

vniknutí nečistot. Dbejte i na to, aby pod případným neoriginálním obalem 
nemohla kondenzovat voda (zajistěte dostatečnou mezeru mezi obalem a 
pláštěm jednotky).

– Jednotka nesmí být skladována položená na čelní resp. na zadní straně.
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4 Instalace, montáž a připojení

4.1 Instalace jednotky

Odvlhčovací jednotky GEA Fricostar F800 mohou být instalovány přímo v bazénové 
hale či jiném malém vlhkém prostoru, nebo v sousední místnosti / strojovně (instalace 
za zdí).

Při instalaci jednotky by v prostoru měly být zajištěny konstantní 
parametry vzduchu - teplota a vlhkost.

Obr. 4-1: Instalace v bazénové hale

Instalace s čerpadlem
bazénové vody:

– Čerpadlo bazénové vody musí být umístěno v suchém mrazuvzdorném prostředí.
– Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu, aby nedošlo k přehřátí hnacího 

motoru čerpadla.
– Čerpadlo může být instalováno pouze v horizontální poloze.
– Nesprávná instalace čerpadla a vedení potrubí bazénové vody může vést ke ztrátě 

záruky.

Při instalaci čerpadla postupujte takto:

• Pokud je to nutné, odstraňte vnější obal.
• Uchopte sací mřížku, posuňte ji nahoru, opatrně vykloňte 

směrem k sobě a vyjměte (viz obr. 4-2).

Obr. 4-2: Demontáž sací mřížky

• Oba plastové šrouby na spodní straně vyšroubujte (viz 
obr. 4-3).

Obr. 4-3: Odšroubování bočních krytů

Zde naleznete informace týkající se montáže a instalace jednotky.
Instalace a montáž jednotky může být prováděna pouze kvalifikovaným 
proškoleným personálem, s nezbytnou znalostí příslušných předpisů o prevenci 
vzniku nehod a ostatních standardních nařízení, týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, založené na teoretických i praktických zkušenostech.

UPOZORNĚNÍ!
Dodržujte minimální odstup 2 m mezi jednotkou a 
okrajem bazénu dle ČSN 33 2000-7-702 ed. 3!
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• Odklopte spodní plech pod sací mřížkou (viz obr. 4-4).

Obr. 4-4: Demontáž spodního plechu

• Boční kryty posuňte dopředu a odejměte je (viz obr. 4-5).

Obr. 4-5: Demontáž bočních krytů

• Jednotku sundejte z palety. Jednotku zvedejte pouze za 
základový rám. Hmotnost jedné strany je výrazně vyšší - 
chladicí okruh s kompresorem (viz obr. 4-6)!

Obr. 4-6: Zvednutí jednotky

• Jednotku GEA Fricostar F800 instalujte pouze na vodorov-
ném a stabilním základu. 

• Vezměte prosím na vědomí dostatečnou hlukovou izolaci 
v místě instalace - pryžová / antivibrační podložka po celé 
ploše základového rámu, o maximální síle 1 mm.

Obr. 4-7: Podstavec / základna

Pryžová podložka (ze strany stavby)

UPOZORNĚNÍ!
Věnujte pozornost akustickému oddělení jednotky 
od konstrukce objektu. Sníží se tak riziko přenosu 
hluku do ostatních částí budovy.
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4.1.1 Výdech vzduchu v přední části jednotky (alternativa)

Ve standardním provedení jednotky GEA Fricostar F800 je výdech upraveného vzdu-
chu v horní části jednotky. V případě, že je jednotka instalována ve výklenku, je zde 
možnost přesunutí výdechu vzduchu na přední část jednotky.

Pro přesunutí postupujte následovně:

• Vyšroubujte plastové šrouby na spodní straně, stejně jako 
na obr. 4-3 na str. 16.

• Boční kryty posuňte dopředu a odejměte je (obr. 4-8).

Obr. 4-8: Demontáž bočních krytů

• Odšroubujte oba šrouby na horním panelu (poz. 1).
• Kryt sklopte dopředu a vyjměte jej.
• Vyjměte výdechovou mřížku (poz. 2).
• Odstraňte čelní kryt opláštění (poz. 3).

Obr. 4-9: Demontáž výdechové mřížky

• Odstraňte plastové krytky na šroubech vnitřního krytu 
(poz.1).

• Odšroubujte a odejměte vnitřní kryt (poz. 1).
• Odšroubujte a odejměte horní plech (poz. 2).

Obr. 4-10: Demontáž vnitřního krytu

• Vnitřní kryt (poz. 1) přišroubujte na místo předchozího um-
ístění výdechu vzduchu (na horní stranu jednotky).

• Na šrouby vrat´te plastové krytky.

Obr. 4-11: Montáž vnitřního krytu

2

3

1

1

2

1
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Jednotku můžete následně zkompletovat do původního stavu:
• Upevnit čelní kryt opláštění (poz. 1).
• Upevnit výdechovou mřížku (poz. 2).
• Upevnit a přišroubovat horní kryty (poz. 3 a 4).
• Nasunout a upevnit zpět boční kryty (poz. 5).

Obr. 4-12: Zkompletování jednotky

4.1.2 Dvě jednotky v jednom systému

Jsou-li k požadovanému odvlhčení bazénové haly potřeba dvě 
jednotky GEA Fricostar F800, mohou být tyto jednotky zapojeny 
paralelně a řízeny / regulovány z jednoho dálkového ovládání. 
Za tímto účelem je třeba instalovat mimo ochranná pásma 1 a 
2 od hrany bazénu (3,5 m) přídavnou spínací skříň (obr. 4-13).

Obr. 4-13: Spínací skříň F8ZRK

Elektrické zapojení viz „Elektrické zapojení“ na str. 28

1

234
5

UPOZORNĚNÍ!
Jednotka s přívodem čerstvého vzduchu musí být instalováno na vnější stěně. Pro 
čerstvý vzduch mohou být potřeba ze strany stavby další redukce. Mezi jednotkami 
a okrajem bazénu musí být dodrženy minimální odstupy dle ČSN 33 2000-7-702 ed. 
3.
Tyto jednotky musí být vybaveny přídavným teplovodním výměníkem (příslušenství) 
a stejně tak musí být k dispozici odtah vzduchu (viz obr. 4-20 na str. 22). 
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4.1.3 Provoz s přisáváním čerstvého vzduchu

Zlepšení vnitřních klimatických podmínek lze dosáhnout použitím jednotky 
s přisáváním čerstvého (venkovního) vzduchu.

Připojení sání venkovního vzduchu provádějte 
následovně:
• Vyřízněte ve zvukové izolaci otvor (viz

obr. 4-14, poz. 1) pro montáž hrdla sání čerst-
vého (venkovního) vzduchu. Materiál izolace 
zajištěte proti zapadnutí do jednotky . V opač-
ném případě musí být jednotka rozebrána a za-
padlá část izolace odstraněna.
U jednotky bez opláštění pro instalaci za zeď, je 
otvor přípojky venkovního vzduchu umístěn v 
přední části jednotky (viz “Instalace jednotky 
mimo bazénovou halu (montáž za zeď)” na 
str. 21, obr. 4-16 poz. 5).

Obr. 4-14: Pohled na zadní část jednotky
Poz. 1: Otvor pro připojení hrdla DN 150 (F8ZAA)

• Přišroubujte hrdlo přípojky čerstvého vzduchu 
(F8ZAA) pomocí 4 šroubů k otvoru na jednotce.

• Připojte kruhové vzduchotechnické potrubí k 
hrdlu pro přívod filtrovaného čerstvého vzdu-
chu.

Regulace průtoku topné vody se provádí pomocí 
vestavěného termostatického ventilu.
Vstup topné vody je připojen přímo k termosta-
tickému ventilu (obr. 4-15, poz. 2) a výstup vody 
(obr. 4-15, poz. 3) je při čelním pohledu na přípojky 
vlevo.

Obr. 4-15: Provoz s přisáváním čerstvého vzduchu
(připojení přisávání ze zadní části jednotky)
a, b: Vstup (a) a výstup (b) bazénové vody
Poz. 1: Hrdlo přípojky venkovního vzduchu DN 150 (F8ZAA) - zadní strana 
Poz. 2: Přípojka topné vody (vstup) R1/2" (příslušenství)
Poz. 3: Přípojka topné vody (výstup) R1/2" (příslušenství)
Poz. 4: Filtr ze strany stavby a protidešt´ová žaluzie

UPOZORNĚNÍ!
– V případě provozu jednotky s přisáváním čerstvého vzduchu je nutné použití 

přídavného teplovodního výměníku (příslušenství), aby neklesla teplota přivádě-
ného vzduchu pod hodnotu teploty v hale a zabránilo se tak průvanu.

– Přisávání čerstvého vzduchu, může být k jednotce připojeno ze zadní (viz obr. 4-
14) nebo přední části jednotky. Připojení přední částí jednotky použijte pokud je 
jednotka instalována zadní částí ke zdi (viz obr. 4-16, poz. 5)

– Připojení kruhového vzduchotechnického potrubí pro přívod čerstvého vzduchu 
musí být ze strany stavby vybaveno filtrem (min. třídy G1) a řádně upevněno k 
hrdlu DN 150 (F8ZAA) na jednotce. V opačném případě může být jednotka 
zanešena nečistotami a ovlivněn tak její výkon. 

– Jednotka není vybavena protimrazovou ochranou, proto je ze strany stavby nut-
né vybavit systém přívodu čerstvého vzduchu uzavírací klapkou.

1



GEA F800 Instalace, montáž a připojení

PR-2013-0105-CZ • Změny vyhrazeny • K0-10/2013 21

4.1.4 Instalace jednotky mimo bazénovou halu (montáž za zeď)

Jednotka pro instalaci za zeď je dodáváno bez opláštění.

Okolní teplota v místě instalace musí dosahovat nejméně 20°C, stejně tak jako teplota 
uvnitř jednotky a vzduchových kanálech.

Jednotky instalované za zeď mimo bazénovou halu, musejí být uspořádány tak, aby je 
bylo možné propojit s bazénovou halou krátkým potrubím. Celkový maximální statický 
tlak je 20 Pa. Pro připojení přívodního upraveného vzduchu je k dispozici pružný násta-
vec jako příslušenství (viz obr. 4-19 na str. 22).

Pro připojení vedení odpadního vzduchu odsávaného z haly je jenotka vybavena 
adaptérem jako příslušenstvím. Ten se instaluje v přední části jednotky na jeho spodní 
straně (viz obr. 4-16 a obr. 4-17).

Nátrubky sací komory F8ZAD2 mají připojovací průměr 180 mm.

Obr. 4-16: Příklad montáže a zapojení 
Poz. 1: Potrubí přívodního upraveného vzduchu (ze strany stavby)
Poz. 2: Pružný nástavec - příslušenství - typ F8ZST
Poz. 3: Sací komora s kruhovými nátrubky DN 180 - typ F8ZAD2
Poz. 4: Sání vzduchu z bazénové haly (ze strany stavby) - potrubí nebo hadice o průměru 180 mm
Poz. 5: Hrdlo přípojky venkovního vzduchu DN 150 (čelní strana jednotky) - příslušenství - typ F8ZAA

4.1.5 Sací komora s kruhovými nátrubky DN 180 pro montáž jednotky za zeď

Sací komora s kruhovými nátrubky DN 180 pro připojení potrubí 
a montážní materiál.

Obr. 4-17: Sací komora s kruhovými nátrubky DN 180
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Při montáži postupujte následovně:

• Připevněte sací komoru s kruhovými nátrubky DN 180 po-
mocí 4 šroubů (sání vzduchu z haly) ve spodní části jednot-
ky.

• Připojte na kruhové nátrubky DN 180 vzduchové potrubí 
nebo spiro potrubí (1).

Vzduchotechnické potrubí musí být instalovány tak, aby bylo 
umožněno čištění filtru.

Obr. 4-18: Připojení kruhových nátrubků DN 180

• Připevněte pružný nástavec.
• Připojte vzduchotechnické potrubí upraveného (vydechova-

ného) vzduchu.

Obr. 4-19: Připojení pružného nástavce

4.1.6 Montáž odtahového ventilátoru

U jednotky s přisáváním čerstvého vzduchu nebo v místnostech, kde nejsou okna či 
dveře pro přívod čerstvého (venkovního) vzduchu, lze s jednotkou dodat odtahový 
ventilátor.

Odtahový ventilátor má za úkol vytvářet v bazénové hale mírný podtlak, který eliminuje 
případný vznik zápachu v místnosti a zajišt´uje výměnu vzduchu. Použití odtahového 
ventilátoru je vhodné také pro jednotky s opláštěním, instalované přímo v bazénové 
hale.

Regulaci odtahového ventilátoru provádí přímo základní jednotka GEA Fricostar F800. 
S ohledem na provozní stav, přepíná ventilátor mezi 1. a 2. stupněm otáček.

Obr. 4-21: Montáž odtahového ventilátoru

1

1

Obr. 4-20: Odtahový ventilátor
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4.1.7 Montáž zadní stěny jednotky (volitelně)
Pokud je jednotka GEA Fricostar F800 instalována před oknem 
nebo prosklenou stěnou, je možné dodat jednotku se zadní 
stěnou lakovanou v barvě opláštění.
Před montáží postupujte takto:

• Rozbalte zadní stěnu včetně instalačního materiálu
• Vložte izolaci do zadní stěny

Obr. 4-22: Zadní stěna opláštění s instalačním materiálem

• Na zadní horní část jednotky přišroubujte 2 upevňovací 
horní profily (viz obr. 4-23). 

Obr. 4-23: Montáž horních upevňovacích profilů

• Stejně tak přišroubujte 2 upevňovací spodní profily na zadní 
spodní část jednotky (viz obr. 4-24).

Obr. 4-24: Montáž spodních upevňovacích profilů

• Upevněte dodanou zadní stěnu jednotky na předem připra-
vené profily.

Obr. 4-25: Instalace bez izolace

• Zadní stěnu upevněte a kompletně uzavřete.

Obr. 4-26: Zadní stěna jednotky
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4.2 Připojení na bazénovou a topnou vodu (volitelně)

Přípojky vody jsou umístěny pod levým bočním krytem jednotky 
(1).
• Vyšroubujte plastové šrouby ve spodní části jednotky jako 

na obr. 4-3 na str. 16.
• Tahem směrem dopředu odejměte boční panel.
• Pro zamezení přenosu vibrací je vhodné provádět napojení 

šroubení výměníku na topnou soustavu pomocí pružných 
hadic.

Obr. 4-27: Přípojky vody

4.2.1 Připojení přídavného teplovodního výměníku R 1/2" vnitřní (volitelně)

1) Přípojka topné vody výměníku (vstup) R 1/2" 
vnitřní (příslušenství)

2) Přípojka topné vody výměníku (výstup) 
R 1/2" vnitřní (příslušenství)

a) Kondenzátor bazénové vody - vstup R 1/2"
b) Kondenzátor bazénové vody - výstup R 1/2"

Obr. 4-28: Připojení topné vody a kondenzátoru bazénové vody

4.2.2 Připojení kondenzátoru bazénové vody (volitelně) - viz obr. 2-12 a obr. 2-13

Jednotka GEA Fricostar F800 může být vybavena kondenzátorem bazénové vody z 
CuNi10Fe.

Tento kondenzátor má vyrovnávat ztrátu tepla odpařováním vody z bazénu, ekviva-
lentní energie odpařování = 0,674 kW/kg, zpětným vedením volného vytápěcího 
výkonu v odvlhčovacím provozu.

Uzavírací ventily, filtry a zpětné ventily musí být musí být v souladu s následujícími 
dvěma příklady.

Přehřátí vody v bazénu je zabráněno použitím termostatického ovládání čerpadla 
(volitleně).

1

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Oběhové čerpadlo kondenzátoru bazénové vody musí být před uvedením do pro-
vozu naplněno vodou.
Množství vody je maximálně 800 l/h.
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Příklad: Připojení kondenzátoru bazénové vody jako samostatný okruh

• Nainstalujte kondenzátor bazénové vody tak, aby filtrační 
okruh a okruh kondenzátoru bazénové vody mohly pracovat 
nezávisle na sobě.

Při odvlhčovacím režimu, kdy je v provozu kompresor, jsou in-
terní výstupy jednotky GEA Fricostar F800 pro čerpadlo bazé-
nové vody instalované ze strany stavby a ponorné termostaty 
napájeny napětím (230 V / 50 Hz).
• Ponorný termostat s jímkou by měl být instalován tak, aby 

bylo zabráněno přehřátí vody v bazénu.
• Je třeba ho zabudovat co nejblíže výstupnímu vedení z ba-

zénu, aby se udržela stálá skutečná teplota.
• Před čerpadlo bazénové vody je třeba zabudovat do potrubí 

filtr k ochraně čerpadla a kondenzátoru bazénové vody.

Příklad: Kondenzátor bazénové vody paralelní k filtračnímu okruhu

• Paralelní okruh kondenzátoru bazénové vody jen s jedním 
nasáváním bazénové vody a jedním výstupem.

Při zapojení musí být provedeno elektrické blokování filtračního 
čerpadla s čerpadlem kondenzátoru bazénové vody a je třeba 
současně zabudovat zpětné klapky, popřípadě zpětné ventily.
Zde je třeba, aby se uživatelé rozhodli na základě předpoklá-
daných časů filtračního okruhu, zda bude blokováno filtrační 
čerpadlo při provozu čerpadel kondenzátoru bazénové vody 
nebo čerpadlo kondenzátoru bazénové vody při provozu fil-
tračního okruhu.

4.2.3 Připojení čerpadla kondenzátoru bazénové vody (volitelně)

T

F
1

2

3
F

T

F
F8004

případná paralelní jednotka

1: Filtrační čerpadlo
2: Čerpadlo kondenzátoru bazénové vody
3: Filtrační okruh bazénové vody
4: Kondenzátor bazénové vody
F: Vodní filtr
T: Ponorný termostat s jímkou bazénové vody

T

F
1

2

3

T

F

5

5

4 F800

případná paralelní jednotka

1: Filtrační čerpadlo
2: Čerpadlo kondenzátoru bazénové vody
3: Filtrační okruh bazénové vody
4: Kondenzátor bazénové vody 
5: Zpětné ventily nebo klapky
F: Vodní filtr
T: Ponorný termostat s jímkou bazénové vody

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Vstup a výstup se nesmí zaměnit!
Připojovací potrubí nesmí být vetší než 1/2”.
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Při zapojování čerpadla kondenzátoru bazénové vody postupujte takto:

• Sací i výtlačné potrubí bazénového vodního okruhu nutno 
zapojit v jednotce vertikálně na šroubení ohřívače bazénové 
vody.

• Pro utěsnění závitu používejte pouze teflonovou pásku.
• Čerpadlo zapojte podle elektrického schématu.

Obr. 4-29: Připojení čerpadla bazénové vody
1: Tlačítko RESET
2: Směr otáčení čerpadla
3: Připojení sacího potrubí
4: Připojení výtlačného potrubí

S cílem zajistit snadnou montáž a demontáž čerpadla, by měly být ze strany stavby 
poskytnuty vhodné uzavírací ventily.

4.2.4 Montáž ponorného termostatu s jímkou
 

Aby bylo možné nastavit termostat na požadovanou hodnotu te-
ploty vody v bazénu, postupujte takto:
• Sejměte kryt termostatu.
• Nastavte požadovanou teplotu bazénové vody (1)
Požadovaná teplota pro ohřev vody by měla být nastavena asi 
o 1 až 1,5 K nižší než je aktuální teplota vody v bazénu, aby tak 
byla zachována minimální teplota bazénové vody.

Obr. 4-30: Ponorný termostat s jímkou

4.3 Připojení odvodu kondenzátu

• Odvod kondenzátu zaústěného do kanalizace, musí mít od-
povídající spád.

• Do odvodu kondenzátu instalujte sifon.

Pro odvod kondenzátu musí být použito vhodného potrubí, 
např. měděné nebo vysokoteplotní.

Obr. 4-31: Odvod kondenzátu Požadovaná teplota vody v bazénu bude udržována pomocí 
přesouvání přebytečné tepelné energie z jednotky GEA Frico-
star F800.

1

2

43

UPOZORNĚNÍ!
Pro elektromotor čerpadla je zabudovaný ochranný spínač. Při odblokování je možné 
zpětné nastavení stisknutím černého tlačítka na svorkovnici (obr. 4-29, poz. 1). Jsou-li 
v okruhu ještě jiná čerpadla, měla by být blokována proti čerpadlu bazénové vody.

X
Pohled bez krytu hlavice 

termostatu

X

1

UPOZORNĚNÍ!
Ponorný termostat s jímkou má spínací rozdíl 1 K.
• Nastavte požadovanou teplotu vody v bazénu!

UPOZORNĚNÍ!
Z hygienických důvodů není povoleno odváděný 
kondenzát vracet zpět do bazénu.
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4.4 Montáž ovladače s hygrostatem (volitelně)

Správná funkce řízení vlhkosti (dálkovým kabelovým ovla-
dačem s integrovaným hygrostatem) je do jisté míry zajištěna 
vhodnou montáží tak, aby ovladač s hygrostatem nebyl ovlivňo-
ván vnějšími vlivy. Při montáži postupujte takto:
• Ovladač instalujte ve výšce 1,5 až 1,8 m a alespoň 1 m od 

dveří, oken a radiátorů.
• Otevřete opláštění ovladače, označte si otvory pro šrouby a 

upevněte na zeď pomocí vhodných materiálů.
• Při montáži je třeba dbát na to, aby ovladač nebyl vystaven 

přímému slunečnímu záření, zabránit kontaktu se studenými 
stěnami a konstrukčními díly, stejně tak jako ofukování ovla-
dače samotnou jednotkou GEA Fricostar F800.

• Ovladač chraňte před stříkající vodou.

Obr. 4-32: Ovladač s hygrostatem a rozteče připevňova-
cích otvorů

108,3

144

57
,7

82

25
,8



 
Elektrické zapojení GEA F800

28 PR-2013-0105-CZ • Změny vyhrazeny • K0-10/2013

5 Elektrické zapojení

• Při veškerých elektroinstalacích je třeba dbát pokynů ze 
směrnic VDE 0100, část 702. 

Elektroskříň (1) pod pravým bočním krytem.
• Vyšroubujte plastové šrouby ve spodní části jednotky jako 

na obr. 4-3 na str. 16.
• Tahem směrem dopředu odejměte boční panel. 

Obr. 5-1: Elektroskříň na jednotce

Provozní napětí jednotky je 230 V / 50 Hz, řídící napětí je 24 V.
• Jednotku jistěte samostatně 16 A jističem (C) a podle 

místních předpisů s ochrannými spínači FI.
• Otevřete elektroskříň a připojte podle schématu zapojení.
• Pro vyrovnání elektrického potenciálu připojte vnější 

ochranný vodič.

Obr. 5-2: Elektroskříň

Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací dle §6 vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.

Přijetí ochranných opatření!
Během instalace a připojování jednotky je třeba přijmout dodatečná ochranná opa-
tření v souladu s předpisy EU a předpisy místního dodavatele elektřiny pro práci s 
nízkonapět´ovými zařízeními. Ujistěte se, že u jednotky a u všech připojených kom-
ponentů bylo provedeno uzemnění a ochranné pospojování dle ČSN EN 60335-1 
ed. 3.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Veškeré přívody elektrické energie musí být vypnuty, je třeba zkontrolovat, zda na 
nich není žádné napětí, a po té musí být zajištěny proti neúmyslnému zapnutí. 
Přívodní vodiče je třeba zkratovat, uzemnit a odpojit od všech elektricky vodivých 
částí. Pokud toto neprovedete, vystavujete se nebezpečí vážného úrazu či smrti.

UPOZORNĚNÍ!
Připojení elektroinstalace musí být provedeno podle přiloženého elektrického sché-
matu (viz „Elektrické připojení“ na str. 29) k jednotce a podle místních předpisů a 
nařízení.
Pro napájení jednotky musí být použit pouze samostatný kabel!
• Na tento napájecí kabel nesmí být připojena žádná další zařízení.

1
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5.1 Elektrické připojení
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5.2 Elektrické připojení - paralelní připojení 2 jednotek (za použití příslušenství F8ZK)
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6 Uvedení do provozu a provoz

6.1 Požadavky

Po dokončení instalace a před spuštěním jednotky zkontrolujte následující:

• Provozní režim musí odpovídat provozním limitům.
Mechanická kontrola • Jednotka byla správně usazena a připevněna, aby při provozu nebyla nadměrně 

hlučná, ani se nechvěla.
• Zkontrolujte jednotku zevnitř i zvenku, zda není poškozená, například poškození 

komponent či potrubí.
• Jednotka byla důkladně vyčištěna zevnitř i zvenku. Špony a jiné nečistoty musí být 

důkladně odstraněny.
Kontrola elektroinstalace • Ujistěte se, že veškerá elektroinstalace provedená na místě externí firmou byla 

zhotovena v souladu s podmínkami a pokyny v kapitole „Elektroinstalace“ na 
str. 27. V této kapitole se poukazuje na to, že je nutné se přesně držet elektrických 
schémat a veškerá elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými 
evropskými a místními předpisy.

• Ujistěte se, že uzemnění je řádně připojeno a zemnící svorky řádně dotaženy.
• Zkontrolujte napájecí napětí. Napětí musí odpovídat hodnotám na typovém štítku 

jednotky nebo v dokumentaci k jednotce.

6.2 Uvedení do provozu

• Otevřete všechny uzavírací ventily a naplňte sací potrubí čerpadla kapalinou.
• Zapněte napájení.

6.2.1 Jednotka s čerpadlem bazénové vody (volitelně)

UPOZORNĚNÍ!
Následující pokyny platí jak pro první uvedení do provozu, tak i pro zprovoznění jed-
notky po té, co se delší dobu nepoužívala.
Jednotky GEA Fricostar F800 mohou být uváděny do provozu pouze kvalifikovanými 
pracovníky či servisními techniky společnosti GEA.

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Čerpadlo bazénové vody musí být před zahájením provozu naplněno vodou. Provoz 
čerpadla bez kapaliny může vést k jeho poškození nebo zničení.
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6.2.2 Nastavení žádané hodnoty teploty v prostoru (pouze pro jednotky s přídavným teplovodním výměníkem)
Pro nastavení žádané teploty v prostoru bazénové haly postu-
pujte takto:

• Vyšroubujte plastové šrouby ve spodní části jednotky jako 
na obr. 4-3 na str. 16.

• Tahem směrem dopředu odejměte boční panel (poz. 1).
• Nastavte termostatický ventil (poz. 2) na požadovanou hod-

notu teploty v místnosti, trvale 2 - 7, což odpovídá asi 20°C 
až 70°C.

Obr. 6-1: Nastavení žádané hodnoty teploty

6.2.3 Zapnutí jednotky

• Nastavte vypínač (1) do polohy „I“.
• Nastavte otočný spínač (2) ovladače s hygrostatem na 

požadovanou hodnotu.
• Zvolte hodnotu vnitřní vlhkosti v závislosti na podmínkách 

stavby tak, aby se zabránilo kondenzaci na chladných 
vnitřních površích.

• Při teplotě vzduchu v bazénové hale 28°C, teplotě vody 
26°C a relativní vlhkosti 60% je obecně vyloučeno pře-
kročení rosného bodu v souladu s DIN 4108, stejně jako 
VDI 2089.

Obr. 6-2: Zapnutí jednotky • Při vyšších teplotách vzduchu vyberte odpovídajícím 
způsobem nižší hodnotu relativní vlhkosti.

Pokud je relativní vlhkost vnitřního prostoru nad nastavenou 
hodnotou, kompresor po 5 minutách spustí (minimální ods-
távka kompresoru) a ventilátor pracuje ve druhém, vyšším 
stupni otáček.
Po dosažení požadované hodnoty relativní vlhkosti se kom-
presor vypne (minimální doba chodu cca. 5 minut) a venti-
látor se automaticky přepne na nižší stupeň otáček. To je 
důležité proto, aby bylo dosaženo stálého přívodu vzduchu 
ve všech částech prostoru a tím tak byla stavba chráněna 
před negativními účinky vlhkosti. V případě poruchy nebo 
nedostatečné cirkulace vzduchu mohou v místnosti vznikat 
vlhká místa a tomu je třeba se vyhnout.

1

2

1

2
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6.2.4 Ekonomický provoz

Ekonomický provoz jednotky GEA Fricostar F800 závisí především na výběru teploty 
bazénové vody, teploty vzduchu a relativní vlhkosti v hale.

Čím vyšší je teplota vzduchu v místnosti nad teplotou vody v bazénu a čím výše je 
nastavena vlhkost v bazénové hale, tím hospodárněji odvlhčovací jednotka pracuje. 
Teplota vzduchu musí být minimálně 2 - 4°C nad teplotou vody v bazénu.

Množství odpařené vody se může až zdvojnásobit, pokud je teplota vody v bazénu na 
stejné nebo vyšší úrovni než je teplota vzduchu v hale!

6.3 Provoz jednotky GEA Fricostar F800

1: Ovladač s hygrostatem má funkce zapnutí „I“ (ON) a vypnutí 
„0“ (OFF); slouží také pro reset jednotky při poruchách.

2: Otočný spínač - slouží pro nastavení požadované hodnoty 
relativní vlhkosti.

3: Signalizace poruchy (červená LED dioda), při rozsvícení této 
diody postupujte dle tabulky v kapitole „Odstraňování 
problémů“ na str. 36.

4: Signalizace napájení a provozu (zelená LED dioda)

Obr. 6-3: Ovladač s hygrostatem

4

1 2
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7 Údržba, čištění a odstranění poruch

7.1 Údržba

Doporučená
smlouva o údržbě

Doporučujeme Vám uzavření smlouvy o údržbě s montážní firmou instalující jednotky 
nebo přímo se servisním střediskem GEA. Můžete si tak zajistit, že všechny případné 
chyby a poruchy budou zjištěny a opraveny v co nejkratší možné době.

Údržba čerpadla
bazénové vody

Čerpadlo bazénové vody je bezúdržbové. 
Aby byl zajištěn bezporuchový provoz čerpadla bazénové vody, je potřeba, ze strany 
stavby, podle návodu k používání, čistit všechny zpětné ventily a filtry.

7.2 Čištění

7.2.1 Čištění opláštění
• Čištění opláštění jednotky GEA Fricostar F800 je možné pouze vlhkým hadříkem nebo malým 

množstvím čistícího prostředku. Nepoužívejte ostré předměty!

7.2.2 Čištění / výměna vzduchového filtru

Kontrola každé 3 měsíce Vzduchový filtr v jednotce kontrolujte každé 3 měsíce. V případě, že je filtr znečištěný, 
vyčistěte jej nebo vyměňte.

Filtr se nachází za sací mřížkou jednotky. Pro vyčištění / výměnu filtru postupujte nás-
ledovně:

• Uchopte sací mřížku, posuňte ji nahoru, opatrně vykloňte 
směrem k sobě a vyjměte.

Obr. 7-1: Demontáž sací mřížky

UPOZORNĚNÍ!
V žádném případě nečistěte jednotku GEA Fricostar F800 agresivními čistícími 
prostředky!

1

2
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• Filtr lehce uchopte, vyhákněte, vytáhněte ven z drážky a 
vyjměte.

• Filtr opláchněte pod tekoucí vodou nebo jej vyměňte za 
nový (volitelné příslušenství jednotky)

Obr. 7-2: Výměna filtru

• U jednotky bez opláštění pro montáž za stěnu:
Odšroubujte kryt sací komory.

• Filtr vyjměte, vyčistěte nebo vyměňte (viz výše).

Obr. 7-3: Výměna filtru - demontáž sací komory

Přehled pravidelných intervalů údržby

Následující intervaly údržby je nutné provádět v uvedených časových intervalech.

Intervaly 
údržby

Komponenty

Č
tv

rt
le

tn
ě

Po
lo

le
tn
ě

R
oč

ně

Kontrola filtru vzduchu, popř. jeho výměna x

Kontrola čistoty kondenzační vany a odtoku kondenzátu x

Kontrola čistoty kondenzátoru a výparníku x

Kontrola funkčnosti ochranných prvků chladícího okruhu (nízkotlaká 
a vysokotlakáochrana), kontrola těsnosti spojů chladícího okruhu

x

Tab. 7-1: Přehled intervalů údržby
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7.3 Odstranění poruch

Vzniklá porucha Možné příčiny Odstranění problému Oprávnění

Jednotka nejde zapnout Jednotka je bez napětí • zajistěte přívod napětí Uživatel

Špatně zapojený kabel • zkontrolujte správné zapojení kabelů Personál s odbor-
nou kvalifikací

Kabel není správně přisvorkován • kabel přisvorkujte Personál s odbor-
nou kvalifikací

Jednotka se vypíná Vadný hlavní jistič • vyměňte jistič / pojistku Personál s odbor-
nou kvalifikací

Fl-ochranný spínač v činnosti • zajistěte zjištění příčiny vypnutí 
elektrikářem nebo servisním 
střediskem GEA

Uživatel

Vadná pojistka na desce • vyměňte odpovídající pojistku Personál s odbor-
nou kvalifikací

Signalizace poruchy na 
ovladači s hygrostatem - 
svítí červená LED dioda

Podmínky v bazénové hale jsou 
mimo provozní rozsah:
Teplota < 22 °C nebo > 36 °C
Vlhkost < 40 % r.v. nebo > 60 % r.v.

• zajistěte odpovídající podmínky v 
bazénové hale

Uživatel

• resetujte ovladač s hygrostatem
• případně stiskněte spínač nízkého 

tlaku

Personál s odbor-
nou kvalifikací

Zanesený filtr • vyčistěte popř. vyměňte filtr Uživatel

Nedostatek chladiva • informujte servis Uživatel

Neodtéká kondenzát Sifon není správně nadimenzován • instalujte sifon se správnými rozměry 
a odpovídajícím sklonem

Uživatel

Sifon nebo odtok je ucpaný • vyčistěte sifon a kondenzátní vanu Uživatel

Jistič motoru čerpadla
bazénové vody reaguje

Ucpané čerpadlo • jistič opakovaně nastavte
• při opakovaném výpadku kontaktujte 

servis

Uživatel

Nedostatečné chlazení motoru • zajistěte dostatečné chlazení motoru Personál s odbor-
nou kvalifikací

Čerpadlo běží na sucho • ověřte, zda jsou otevřeny všechny 
uzavírací ventily

• zkontrolujte vstup a výstup potrubí, 
zda není ucpané

Uživatel

Příliš dlouhé připojovací vedení po-
trubí vody

• redukujte průměr vedení na 1/2“ Personál s odbor-
nou kvalifikací
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8 Demontáž a likvidace

8.1 Demontáž
Při demontáži jednotky postupujte následovně:

• Zavřete všechny hydraulické uzavírací ventily.
• Odpojte všechny přípojky – dbejte na to, aby neunikaly provozní kapaliny (jako je 

olej, chladivo a směs vody a glykolu). Jelikož potrubí systému má relativně malý 
průměr, je třeba zajistit, aby v jednotce nezůstala žádná voda ani po té, co byla 
vypuštěna. Z bezpečnostních důvodů je proto nezbytné vždy zbytkovou vodu 
vysušit stlačeným vzduchem.

• Odmontujte jednotku z nosné konstrukce.

Jednotka je nyní připravena k transportu.
• Věnujte prosím pozornost upozorněním v kapitole „Transport“ na str. 14.

8.2 Likvidace
Jednotku či její jednotlivé komponenty smí likvidovat pouze odborná firma s příslušnou 
kvalifikací. Tato firma musí zajistit, aby:
– komponenty byly roztříděny podle typu použitých materiálů
– použité provozní materiály byly odděleny a roztříděny podle svých vlastností

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Jednotku smí demontovat a likvidovat pouze speciálně vyškolení pracovníci!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Při odpojování a demontáži jednotky, musí být všechny přívody elektrické energie
vypnuty a je třeba zkontrolovat, zda na nich není žádné napětí. Musí být zajištěny
proti neúmyslnému zapnutí. Přívodní vodiče je třeba zkratovat, uzemnit a odpojit
od všech okolních elektricky vodivých částí. Pokud toto neprovedete, vystavujete
se nebezpečí vážného úrazu či smrti.

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Zajistěte jednotku proti pádu.

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
• Podle typu materiálu likvidujte všechny díly, filtry (filtry s aktivním uhlím, vložky 

filtrů atd.) a provozní náplně (jako olej, chladivo a směs vody a glykolu) způsobem 
nepoškozujícím životní prostředí v souladu s místní legislativou a předpisy 
k ochraně životního prostředí.
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ES PROHLÁŠENÍ O SHOD
podle sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (na ízení vlády . 176/2008 Sb.) 
/jedná se o p vodní ES prohlášení o shod /

Výrobce: GEA Heat Exchangers a.s., Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec, eská republika 

Osoba pov ená kompletací technické dokumentace: 
GEA Heat Exchangers a.s., Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec, eská republika 

Popis a identifikace strojního za ízení:

odvlh ovací jednotky 
GEA Fricostar® F800 
v . p íslušenství 

Odvlh ovací jednotky GEA Fricostar F800 typové ozna ení F8SG, F8S, F8BG, F8B, F8PG, F8P, F8K, F8KG jsou 
u eny k odvlh ování, v trání, oh ívání vzduchu, oh ívání vody v bazénu a filtraci. Vzhledem k jednoduché instalaci a 
snadné údržb  lze jednotky použít jak ve starších tak i v nov  budovaných prostorách nap . místnost s bazénem i
ví ivkou. 

Prohlášení:
Strojní za ízení spl uje všechna p íslušná ustanovení sm rnic Evropských spole enství 2006/42/ES, 2006/95/ES 
a 2004/108/ES. 

Seznam harmonizovaných norem použitých p i posuzování shody: 
SN EN ISO 3746:2011, SN EN ISO 11202:2010, SN EN ISO 12100:2011, SN EN ISO 13857:2008, 
SN EN 953+A1:2009, SN EN 60335-1 ed.2:2003, SN EN 60335-2-40 ed.2:2004, SN EN 62233:2008, 
SN EN 55014-1 ed.3:2007, SN EN 55014-2:1998 

Toto prohlášení se vztahuje výlu n  na strojní za ízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se 
na sou ásti, které byly následn  p idány kone ným uživatelem, nebo následn  provedené zásahy kone ného 
uživatele. 

Vydáno v Liberci dne: 31. 5. 2012   
Jméno, funkce: Ing. Ivan Polívka, editel a.s.  . . . . . . . . . . . . . .  
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Prohlášení o shodě
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