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Vytápěcí jednotky Multi Flair

Bezpečnost a upozornění pro uživatele
Vytápěcí jednotky Multi Flair jsou vyvíjeny a vyráběny nejnovějšími
technologiemi a podle uznávaných bezpečnostních a technických norem,
směrnic a odpovídají strojní směrnici EU.
Vytápěcí jednotky Multi Flair jsou provozně bezpečné a odpovídají
vysokému jakostnímu standardu. V této produktové řadě je spojena
technická dokonalost s orientací na uživatele a snadná údržba.
Z každé jednotky ovšem mohou vycházet nevyhnutelná zbytková nebezpečí
pro uživatele nebo třetí osoby, nebo může dojít k poškození jednotky nebo
jiných hmotných předmětů. Z tohoto důvodu musí být dodržovány všechny
bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést
k ohrožení života a zdraví osob, ke škodám na životním prostředí a/nebo
k rozsáhlým škodám na majetku.
Dodržování bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k používání
pomůže předcházet nebezpečným situacím, zajistí hospodárný provoz
jednotky a její plné využití.
Bezpečnostní aspekty popisované v této kapitole jsou platné pro kompletní
návod k používání.

1.1

Dostupnost návodu k používání
V tomto návodu k používání naleznete důležitá upozornění týkající se
bezpečného a správného zacházení s vytápěcí jednotky Multi Flair.
Návod k používání se orientuje na, technický personál nebo poučené osoby
a na odborné pracovníky z oboru elektrotechniky.
Tento návod k používání musí být kdykoli dostupný v místě používání
vytápěcí jednotky Multi Flair. Každá osoba, která pracuje s jednotkou nebo
na jednotce, musí tento návod k používání přečíst a používat.

1.2

Rozsah platnosti návodu k používání
Tento návod k používání poskytuje nezbytné informace k těmto oblastem:
-

Doprava
Montáž
Instalace
Elektrické zapojení
Připojení médií
Uvedení do provozu
Obsluha
Údržba, čištění a likvidace

1.3 Použité symboly
V předloženém návodu jsou pro zvláštní textové pasáže použity následující
symboly:
- tímto symbolem jsou označeny textové odrážky
• tímto symbolem jsou označeny procesní pokyny
 tímto symbolem jsou označeny výsledky procesu
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UPOZORNĚNÍ!
Zde naleznete doplňující informace pro používání vytápěcí jednotky
Multi Flair, informace pro hospodárné zacházení s jednotkou.

RECYKLACE
Tento symbol poukazuje na řádné znovu použití obalového materiálu a
vysloužilých konstrukčních dílů (roztříděných podle materiálu atd.).
Následující názvy a symboly jsou v návodu použity pro bezpečnostní
upozornění.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Tento symbol se vyskytuje před činnostmi, u nichž hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB!
Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod
na zdraví osob!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVĚŠENÝMI BŘEMENY!
Tento symbol varuje před nebezpečím, které může vést ke škodám na zdraví
osob v souvislosti se zavěšenými břemeny.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI POVRCHOVÝMI PLOCHAMI!
Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod
na zdraví osob, které mohou vzniknout při styku s horkým povrchem.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI!
Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod
na zdraví osob, které mohou vzniknout pořezáním se tenkým plechem.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI PŘÍSTROJE!
Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod
na zdraví osob, které mohou vzniknout rotujícími částmi přístroje.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI MÉDII!
Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod
na zdraví osob, které mohou vzniknout horkými médii.
ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Tento symbol Vás varuje před škodami na životním prostředí nebo
poukazuje na stávající národní předpisy týkající se životního prostředí.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod
na vytápěcí jednotce Multi Flair.
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Tento symbol je uveden před činnostmi, u kterých existuje nebezpečí
poškození statickým výbojem na vytápěcí jednotce Multi Flair.
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Vytápěcí jednotky Multi Flair

1.4 Bezpečnost práce
Při instalačních, konfiguračních a opravářských pracích dbejte na následující
upozornění:
U prací v oblasti nízkonapěových sítí.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!¨
Odpojte jednotku od napětí a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
Ujistěte se, že je jednotka bez napětí, uzemněte jej a zkratujte a zakryjte
nebo ohrate okolní částí, které vedou elektrický proud. Následkem by
mohla být těžká zranění nebo smrt.
Při připojování nebo seřizování vytápěcí jednotky Multi Flair
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Při připojování a/nebo seřizování vytápěcí jednotky Multi Flair dbejte na to,
abyste před tím, než se budete dotýkat plošných obvodů a elektrických
součástek, byli staticky vybiti.
Při všech pracích:
• Výkyvy resp. odchylky síového napětí nesmí překročit mezní hodnoty
uvedené v technických údajích, v opačném případě nelze vyloučit
výpadky a mezní stavy.

1.5 Použití k určenému účelu
Vytápěcí jednotky Multi Flair se používají v průmyslových, skladovacích,
prodejních, výstavních prostorách tj. v normálním prostředí podle ČSN EN 60
721-3-3. A jsou určeny výhradně k vytápění, filtraci a chlazení. Jako médium
smí být použita voda popř. voda/glykol (max. 50%).
Pro provoz Cu/Al výměníků platí pro média následující mezní hodnoty:
Parametr
Hodnota pH (při 20 °C)
Vodivost (při 20 °C)
Obsah kyslíku
Celková tvrdost
Rozpuštěná síra
Sodík
Železo
Mangan
Obsah amonia
Chlorid
Sulfát
Dusitan
Dusičnan
Tab. 1-1:

Jednotka

O2
S
Na+
Fe2+, Fe3+
Mn2+
NH4+
ClSO42NO2NO3-

µS/cm
mg/l
°dH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Hodnota
7,5 - 9
< 700
< 0,1
1 — 15
nelze doložit
< 100
< 0,1
< 0,05
< 0,1
< 100
< 50
< 50
< 50

Mezní hodnoty pro média v uzavřených chladících a topných okruzích

Pro výměníky Cu/Al platí následující mezní hodnoty:
Parametr
Max. provozní teplota
Min. chladicí teplota (ve spojení
s GEA MATRIX regulací a ventilem)
Max. provozní tlak
Max. teplota nasávaného vzduchu
Tab. 1-2:
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Jednotka
°C
°C

Hodnota
7,5 - 9
6

MPa
°C

1,6
40

Mezní hodnoty pro výměníky Cu/Al
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Bezpečnost a upozornění pro uživatele

ŠKODY NA JEDNOTCE!
U otevřených systémů (např. při použití studniční vody respektujte mezní
hodnoty z tab. 1-1) je nutné dodatečně čistit používanou vodu od nánosů
pomocí filtru zabudovaného v přívodu. V opačném případě existuje
ohrožení erozí, kterou mohou způsobit nánosy.
Rovněž musí být zajištěno, že jednotka bude ochráněna před prachem a
jinými látkami, které ve spojení s vodou reagují kysele nebo zásaditě
(koroze hliníku).
Součástí použití k určenému účelu je také dodržování návodu k používání a
předepsaných pokynů týkajících se servisu a údržby firmy GEA.
Jiné než výše popsané použití se považuje za nepřiměřené používání.
Výrobce/dodavatel neručí za škody vzniklé v důsledku nepřiměřeného
používání. Riziko nese pouze uživatel.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Vytápěcí jednotky Multi Flair nesmí být provozovány:
- ve výbušném prostředí
- v prostorách s vysokou prašností nebo vlhkých
- v prostorách se silným elektromagnetickým polem
- v prostorách s agresivní atmosférou

-

1.6 Bezpečnostní předpisy a normy
Při montáži, elektrickém zapojování, uvádění do provozu, opravách a
údržbě vytápěcích jednotek Multi Flair je nutno respektovat platné
bezpečnostní předpisy, normy a obecně uznávaná technická pravidla.
• ČSN 33 1310
Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro
elektrická zařízení určená k užívání osobami bez
elektrické kvalifikace.
• ČSN 33 2000-.. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
• ČSN 06 1008
Požární bezpečnost tepelných zařízení.
• ČSN 73 0823
Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti
stavebních hmot.

1.7 Úpravy a změny
Na vytápěcích jednotkách Multi Flair nebo její součástech nesmí být
prováděny žádné přestavby a úpravy.
Pokud budou provedeny úpravy nebo změny na vytápěcí jednotce zaniká
platnost prohlášení o shodě a tím všechny nároky na plnění záruky.

1.8

Náhradní díly
Používány smějí být pouze originální náhradní díly GEA, jelikož firma GEA
neručí za škody vyplývající z použití cizích náhradních dílů.

1.9

Výběr personálu a jeho odborná kvalifikace
UPOZORNĚNÍ!
Každá osoba, která je pověřena prací na jednotce Multi-Flair, si musí přečíst
návod k používání a porozumět mu.
Montáž / uvedení do provozu / údržba / opravy: Pouze prostřednictvím
vyškoleného a poučeného personálu z oborů topení a vzduchotechniky.
Elektrická instalace: Pouze školení pracovníci v oboru elektrotechniky
s kvalifikací dle §6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78Sb.
Všichni odborníci musí být schopni vyhodnotit práce, které jim byly svěřeny,
rozpoznat a zabránit možným nebezpečím.
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Technická data

2.1

Konstrukční díly jednotky

Vytápěcí jednotky Multi Flair

1.
2.
3.
4.

Stropní deska
Řídící elektronika
Rohové kryty, 4-stranné
Čerpadlo kondenzátu -chlazení
(příslušenství)
5. 4-stranná sekundární žaluzie
6. Základní deska regulace MATRIX
7. Svorkovnice
8. Kruhový výměník
9. Kondenzační vana s odtokem
10. Základní deska
11. Kryt čerpadla kondenzátu
12. Ventilátor s motorem s vnějším
rotorem
13. Ochranná mřížka
14. Filtrační kazeta s 2 vodícími lištami
(pouze u provedení M1)
15. Kryty pro filtr
(pouze u provedení M1)
16. Ozdobný kryt
(pouze u provedení M1)

Obr. 2-1:
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Vytápěcí jednotky Multi Flair

Technická data

Dále jsou podrobněji popsány některé konstrukční části jednotky z obr. 2-1.

Stropní deska (č. 1)
Stropní deska s hrdlem primárního vzduchu a plechem rozvodu vzduchu.

Řídící elektronika (č. 2)
- při 230 V s předřadným odporem
- při 400 V s deskou regulace MATRIX
Rohové kryty, 4-stranné (č. 3)
Rohové kryty se montují na jednotku.

Čerpadlo kondenzátu (příslušenství) (č. 4)
Čerpadlo kondenzátu odčerpává kondensát z kondenzační vany, do výše
položených sběrných nebo odpadních systémů.

Základní deska regulace MATRIX (č. 6)
U provedení jednotky 230 V je zde zabudována základní deska regulace.

Svorkovnice (č. 7)
Zapojení externí napájení 230 V / 400 V pro jednotku.

Kruhový výměník (č. 8)
Výměník tepla pro chladicí a topnou vodu má připojovací hrdla s vnitřním
závitem 3/4" a odvzdušňovací ventil.

Kondenzační vana s odtokem (č. 9)
Kondenzační vana s odtokem slouží k zachycení a odvádění kondenzátu.

Základní deska (č. 10)
Základní deska s typovým štítkem.

Víko čerpadla kondenzátu (č. 11)
Ve víku čerpadla kondenzátu (pouze u chlazení) se sbírá kondenzát
zachycený v kondenzační vaně.

Ventilátor s motorem s vnějším rotorem (č. 12)
Ventilátor se skládá z motoru s vnějším rotorem a ventilátorovým kolem s
plochými lopatkami. Motor je vybaven jištěním pomocí integrovaných
termokontaktů.

Filtrační kazeta s 2 vodícími lištami (č. 14)
Vodící lišta je v oblasti kondenzační vany rozdělena.

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
Návod k používání
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2.2

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Meze použití

2.2.1 Teplota přívodní vody
Aby se zabránilo tomu, že v provozu chlazení nedocházelo k překročení
rosného bodu a k tvorbě kondenzátu na neizolovaných dílech tělesa, nesmí
být překročeny určité teploty přívodní vody popř. vypařovací teploty. Tyto
jsou závislé na teplotě a relativní vlhkosti prostorového vzduchu, který
obklopuje jednotku, a jsou uvedeny v následujícím diagramu.

Obr. 2-2: Minimální přípustná teplota přívodní vody
Tlak vzduchu = 1013 hPa; ϕ = relativní vlhkost
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2.2.2

Technická data

Jednotka a výměník
Jednotka a výměník

Hodnoty

Max. provozní tlak/teplota

1,6 MPa (16 bar)/90 °C

Max. přípustná teplota okolí

40°C

Min. přípustná teplota okolí

2 °C

Provozní napětí

230 V~ nebo 400 V~ 50 HZ

Příkon / odběr proudu

viz typový štítek

Max. výdechová teplota vzduchu

75°C (nebezpečí spálení)

Min. teplota primárního vzduchu

7°C

Tab. 2-1: Meze použití pro jednotku a výměník

2.3

Rozměry

2.3.1 Základní jednotka
-

Obr. 2-3:

Rozměry základní jednotky

Velikost
H

HS

a1 • b1

x

1

729

328

296

900 • 800

136

150

580

2

830

340

301

1000 • 900

135

180

680

3

930

365

310

1100 • 985

120

200

780

Obr. 2-4:

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
Návod k používání

Rozměry (mm)
B

∅

D

F

Rozměry základní jednotky, závislé na konstrukční velikosti
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2.4

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Technická data

2.4.1 Hmotnost jednotky, objem vody výměníků a krytí
Velikost

1

2

3

IP20

IP20

IP20

I

I

I

Množství vody - LG1/2 / LG3/4

1,2 / 2,2

1,5 / 2,6

1,7 / 3,2

Hmotnost - jednotka / kryt

39,5 / 3,5

45,5 / 4,2

58,5 / 5,2

Krytí
Třída ochrany

Tab. 2-2: Hmotnost jednotky a množství vody ve výměníku

2.4.2 Elektrická data
Elektrické hodnoty motorů ventilátorů 230 V ~ 50 Hz
Velikost

Proud (A)

Příkon (W)

Motor s předřadným odporem
1

0,48

90

2

0,68

140

3

1,1

220

Tab. 2-2: Elektrické hodnoty motorů ventilátorů při 230 V, 50 Hz

Elektrické hodnoty motorů ventilátorů 400 V ~ 50 Hz
Velikost

Proud (A)

Příkon (W)
2-otáčkový motor

1

0,19

80

2

0,31

130

3

0,45

170

Tab. 2-3: Elektrické hodnoty motorů ventilátorů při 400 V, 50 Hz
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2.5

Technická data

Čerpadlo kondenzátu
U chladicích jednotek může vznikat kondenzát, který je zachycován ve vaně.
Čerpadlo kondenzátu dopravuje kondenzát do výše položených sběrných a
odváděcích systémů.

2.5.1 Odvádění kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je vybaveno plovákovým spínačem, který má tyto
spínací body:
1. spínací bod:
- Zapnutí čerpadla při překročení zadané výše naplnění vany
na kondenzát.
- Vypnutí čerpadla při poklesu stavu kondenzátu pod minimální výšku
naplnění.
2. spínací bod:
- Hlášení alarmu při překročení maximálně povolené výšky naplnění.

2.5.2 Čerpadlo kondenzátu
Max. provozní tlak čerpadla činí 0,1 MPa (1 bar), max. množství vody10 l/h.
Na obr. 2-6 je výkon čerpadla v l/h uveden ve vztahu k čerpací výšce.

Obr. 2-5: Čerpadlo kondenzátu (příslušenství)

Poz. 1:
Poz. 2:
Poz. 3:
Poz. 4:

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
Návod k používání

Řízení čerpadla (SKP)
Čerpadlo kondenzátu
Plovákový spínač
Víko čerpadla kondenzátu

17

Technická data
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Technické údaje čerpadla kondenzátu
Technické údaje

Hodnoty

Provozní napětí

230 V AC / 50 Hz

Odběr proudu

max 0,2 A

Příkon

55 W

Max. dopravní výška

1,3 m

Max. objemový průtok vody

60 l/h

Hladina akustického výkonu

při H = 0 m
při H = 4 m

45 dB(A)
46 dB(A)

Tab. 2-5: Technické údaje čerpadla kondenzátu

Výkon čerpadla kondenzátu

Obr. 2-5: Výkon čerpadla kondenzátu
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Přeprava a skladování

3

Doprava a skladování

3.1

Bezpečnost přepravy
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVĚŠENÝMI BŘEMENY!
Stání pod zavěšeným břemenem je životu nebezpečné.
• Dbejte na to, aby se pod zavěšeným břemenem nenacházely žádné osoby!

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Nesprávné přepravování může vést k poškození vytápěcí jednotky.
• Dojde-li z důvodu nárazu nebo spadnutí k poškození, pak je nutné
u jednotky pečlivě zkontrolovat správný způsob činnosti a odběr proudu.
• Vytápěcí jednotky Multi Flair přepravujte opatrně!

3.2

Objem dodávky
Ihned po dodání odstraňte obal a zkontrolujte jednotku, zda nebyla
poškozena při přepravě (tuto skutečnost ihned reklamujte u přepravce) a zda
je zásilka kompletní a správná. Proto je nutné porovnat údaje na typovém
štítku s údaji na dodacím listu.
To platí i pro všechny díly příslušenství. Chybějící části (množství) nebo
škody vzniklé při přepravě lze vyřídit pouze přes dopravní pojištění, pokud
byla škoda potvrzena speditérskou firmou.

3.3

Balení
Vytápěcí jednotka Multi Flair se dodává ve stabilním transportním kartónu.

3.4

Přeprava
ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB A NA JEDNOTKÁCH!
• Noste ochranné rukavice, zabráníte tím úrazům, které by mohly způsobit
ostré hrany.
• Jednotku Multi Flair přepravujte alespoň ve dvou osobách, zabráníte
tím možným úrazům.
• Při dodávce na paletách používejte výhradně vysokozdvižné vozíky a
dopravní prostředky s dostatečnou nosností.
• Při přepravě zajistěte náklad proti spadnutí / převrácení.

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
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Přeprava a skladování

3.5

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Skladování
Při skladování je nutné dbát na následující body:
- Klimatizační jednotku uskladňujte v originálním balení
- Místo skladování ve skladech typu IE12 dle ČSN EN60721-3-1 a musí být
chráněné proti povětrnostním vlivům, musí být suché a bezprašné a smí
vykazovat vlhkost vzduchu od 50 do 85 % r.v.
- Teplota skladování musí být v rozmezí od -10 do +50 °C.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Zbytkovou vodu ve výměníku je nutné odstranit!
Nebezpečí zamrznutí!
- Vytápěcí jednotka musí být chráněna před nárazy, vibracemi atd.

3.6

Likvidace
RECYKLACE!
Je nutné zajistit bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou likvidaci
provozních a pomocných látek, obalových materiálů a výměnných dílů. Při
tom je nutné využít a dodržovat místních možností a předpisů pro recyklaci.
Pro likvidaci je nutné díly jednotky co možná nejlépe oddělit a roztřídit
podle druhu materiálu.
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4

Montáž

Montáž
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před tím než začnete vrtat, zkontrolujte, zda nejsou v místě vrtání položeny
elektrická nebo jiná vedení.

ŠKODY NA OSOBÁCH!
Existuje nebezpečí úrazu, které mohou způsobit padající díly nebo ostré
hrany! Při montáži noste helmu, bezpečnostní obuv a ochranné rukavice.
Montáž na strop provádějte pouze ve dvou.

UPOZORNĚNÍ!
Připevnění jednotky je nutné ve všech montážních polohách a ve všech
způsobech provedení uskutečnit tak, aby nedošlo k výskytu žádných
mechanických zkroucení nebo pnutí.
Dbejte na vodorovnou montáž vytápěcí jednotky.
Je nutno využít všech upevňovacích bodů.

4.1

Místo instalace
Místo instalace musí svým charakterem, vlastnostmi a teplotou okolí
vyhovovat jednotlivým vytápěcím jednotkám (viz kapitola 1.5 a 1.6).
Je nutné dodržovat následující body:
- Strop nebo nosné systémy musí být schopny nést váhu jednotky
naplněné médiem včetně příslušenství.
- Jednotku instalujte výhradně v uzavřených místnostech.
- Pro upevnění jednotky používejte výhradně montážní sadu
(příslušenství), zejména při montáži pod mezistropy.
- Dodržujte minimální montážní výšku 2,5 m.
- Je nutno dodržet následující minimální závěsné výšky:
Velikost
Výška zavěšení (m)

1

2

3

3,0

3,5

4,0

Tab. 4-1: Maximální výšky zavěšení

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
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Montáž

4.2

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Montáž jednotky
Před montáží jednotky musí být odstraněny popř. demontovány rohové
kryty.

4.2.1 Demontáž rohových krytů
Před montáží jednotky musí být demontovány rohové kryty.

Obr. 4-1: Demontáž rohových krytů

Demontáž rohových krytů:
• Rohový kryt vysuňte nahoru
• Rohový kryt odtáhněte směrem dopředu
UPOZORNĚNÍ!
Při demontáži rohových krytů dodržujte směr šipek.
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Montáž

4.2.2 Podstropní montáž
UPOZORNĚNÍ!
Upevnění vytápěcí jednotky Multi Flair je možné jak přímo na stropě, tak i
za pomoci vhodných prostředků jako zavěšené.

Obr. 4-2: Podstropní montáž vytápěcí jednotky Multi Flair

Při podstropní montáži je zapotřebí nejméně 4 vyvrtaných otvorů (na každé
straně 2).
• Rozměry pro vrtání přeneste podle obr. 4-3 a tab. 4-2 na strop.
• Namontujte jednotku Multi Flair do vyznačených pozic.

Upevňovací body

Obr. 4-3: Vrtací rozměry při podstropní montáži vytápěcí jednotky Multi Flair

Velikost

1

2

3

F (mm)

580

680

780

Tab. 4-2: Rozměry upevňovacích bodů
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Montážní sada 46D
Montážní sada 46D (viz obr. 4-4) se skládá z:
- 4 šroubů M8 s šestihrannou hlavou
- 4 pružných podložek 8 mm
- 4 podložek 8 mm
- 4 tlumicích podložek
- 4 hmoždinek 10 mm
• Tlumicí šrouby vložte do upevňovacích otvorů základní desky jednotky.
• Jednotku upevněte pomocí podložek, pružných podložek a šroubů.

Obr. 4-4: Montážní sada 46D

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Šroub M8 x 60 mm
Pružná podložka 8 mm
Podložka 8 mm
Základní deska jednotky
Tlumicí podložka
Hmoždinka 10 mm

UPOZORNĚNÍ!
Po montáži a připojení jednotky se rohové kryty opět přimontují. K tomu
provete prosím všechny uvedené kroky v obráceném pořadí.
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Montáž

4.2.3 Podstropní montáž pomocí závitových tyčí
Rozměry stropní desky a potrubní přípojky najdete na obr. 4-5.

Obr. 4-5: Příklad montáže pomocí závitových tyčí

Velikost

1

2

3

F (mm)

580

680

780

Tab. 4-3: Rozměry upevňovacích bodů
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Montážní sada 46Z
Montážní sada 46Z (viz obr. 4-4) se skládá z:
- 4 úhelníků (viz obr. 4-6)
- 4 závitové tyče M8 x 500 mm
- 8 matic M8
- 8 šestihranných matic M8
- 4 hmoždinek 10 mm
- 4 šroubů M8 s šestihrannou hlavou

Obr. 4-6: Rozměr úhelníků montážní sady 46Z

UPOZORNĚNÍ!
Po montáži a připojení vytápěcí jednotky se rohové kryty opět přimontují.
K tomu provete prosím všechny uvedené kroky v obráceném pořadí.
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Montáž

4.2.4 Připojení primárního vzduchu (pouze pro jednotky s hrdlem primárního vzduchu)
Před montáží jednotky na strop nebo pod zavěšený strop je nutno
namontovat hrdlo primárního vzduchu:
• Uvolnění hrdla primárního vzduchu od stropní desky (4 šrouby).
• Vyjmutí hrdla primárního vzduchu
• Hrdlo primárního vzduchu otočit o 180°.
• Hrdlo primárního vzduchu našroubovat shora na stropní desku

Obr. 4-7 Připojení primárního vzduchu

Rozměry upevnění a průměr hrdla primárního vzduchu
Velikost

F (mm)

F1 (mm)

F2 (mm)

DAI (mm)

1

613

307

186

150

2

713

357

237

180

3

813

407

287

200

Tab. 4-4: Rozměry upevnění a průměr hrdla primárního vzduchu

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
Návod k používání

27

Montáž
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4.2.5 Montáž ozdobného krytu (pouze u provedení M1)
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Pro jednotky s postranní přípojkou potrubí je strana, za kterou se kryt
jednotky našroubuje, nutno umístit na připojovací stranu potrubí!
• Spony úhelníku a upevňovací úhelník přišroubovat na spodní straně
jednotky (k dispozici jsou vyvrtané otvory).
• Ozdobný kryt jednotky zavěsit ve sponách úhelníku na zavěšovací straně
(viz poz. 1).
• Ozdobný kryt jednotky vyklopit nahoru (viz poz. 2)
• Ozdobný kryt jednotky je nutné na šroubovací straně přišroubovat do
obou upevňovacích úhelníků (viz poz. 3).
• Šrouby zašroubovat do spon úhelníku (zavěšovací strana) (viz poz. 1).

Obr. 4-8: Montáž ozdobného krytu jednotky

1:
2:
3:
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Závěsná strana
Ozdobný kryt jednotky vyklopit nahoru
Šroubovací strana
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Připojení na topné / chladící médium

5

Připojení na topné / chladící médium

5.1

Obecné informace
U jednotek Multi Flair bez ventilů nebo u ventilů dodatečně montovaných
zákazníkem závisí stanovení přívodu a zpátečky na vedení přípojek médií na
místě montáže a / nebo na použitém ventilu.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM TOPNÝM MÉDIEM!
Před instalací potrubních vedení na místě montáže a připojení přípojek
vytápěcích jednotek Multi Flair je nutné uzavřít topné/chladící médium a
zajistit jej proti neúmyslnému otevření.
Vytápěcí jednotky, které jsou používány k chlazení, jsou vybaveny postranní
kondenzační vanou. Vana slouží k odvodu kondenzované vody z jednotky
(od ventilů, šroubových spojů a potrubních vedení).
Všechna potrubní vedení pro chladící médium na místě montáže musí být
izolována proti tvorbě kondenzátu.

Po ukončení všech připojovacích prací na přípojkách musí být veškeré
šroubové spoje ještě jednou utaženy a je nutné zkontrolovat, zda jsou
namontovány bez mechanického pnutí.

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
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Připojení na topné / chladící médium

5.2

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Přípojka potrubí
Potrubní vedení je nutno položit tak, aby nedocházelo k mechanickému
pnutí, které by se přenášelo na výměník tepla a aby nebyl omezen přístupu
k jednotce při údržbě a opravách.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Při montáži je nutné pomocí vhodného nástroje jistit připojovací matici na
výměníku o proti šroubení přípojky.
• Přívod/zpátečka:
- 1 RR: uzavíratelné v závislosti na směru
- 2 RR: respektovat označení!
• Přípojky potrubí: Vnitřní závit 3/4" - vnitřní závit
• Odvzdušnění potrubních vedení zajistit na straně stavby
• Nepoužité přípojky je nutno zaslepit pomocí přiložených zátek
• U chladicích jednotek je nutno potrubní přípojky izolovat.

5.2.1 Příklad montáže: Přípojka potrubí ze shora

Obr. 5-1: Přípojka potrubí ze shora

1:
2:
3:

Přítok
Zpátečka
Závěsný strop

• Postranní přípojky potrubí je nutno před montáží jednotky zaslepit
pomocí přiložených zátek.
• Jednotku namontovat tak, aby nevznikaly vibrace, vodorovně pod
závěsný strop za pomoci montážní sady a závitových tyčí
• Odvzdušnění potrubních vedení zajistit na straně stavby
• U chladicích jednotek odizolovat také neobsazené potrubní přípojky
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5.2.2 Příklad montáže: Přípojka potrubí ze strany

Obr. 5-3: Přípojka potrubí ze strany

1:
2:
3:

Přítok
Zpátečka
Odvzdušnění

• Horní přípojky potrubí je nutno před montáží jednotky zaslepit
pomocí přiložených zátek.
• Jednotku namontovat tak, aby nevznikaly vibrace, vodorovně na strop
nebo pod závěsný strop za pomoci montážní sady
• Odvzdušnění potrubních vedení zajistit na straně stavby
• U chladicích jednotek odizolovat také neobsazené potrubní přípojky

5.2.3 Krytí / Množství vody / Hmotnost / Hladina akustického výkonu
Velikost
Krytí
Třída ochrany
Množství vody: 1 RR/ 2 RR

l

Hmotnost: Jednotka /Kryt kg

1

2

3

IP20

IP20

IP20

I

I

I

1,2 / 2,2

1,5 / 2,6

1,7 / 3,2

39,5 / 3,5

45,5 / 4,2

58,5 / 5,2

Hladina akustického
výkonu dB(A)
(3-otáčkový motor)

Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III

36
45
50

31
36
45

34
40
48

Hladina akustického
výkonu dB(A)
(2-otáčkový motor)

Stupeň I
Stupeň II

46
52

49
55

46
53

Tab. 5-1: Krytí / Množství vody / Hmotnost / Hladina akustického výkonu
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Výkon čerpadla kondenzátu
Hladina akustického výkonu zabudovaného čerpadla kondenzátu:
- nehodnoceno: 54 dB
- podle A-vahy : 52 dB(A)
Hladina akustického výkonu činí 37 dB(A)
Upozornění na zvýšenou hlučnost čerpadla kondenzátu během fáze
rozběhu.
Čerpadlo kondenzátu může během fáze náběhu z důvodu vměstků vzduchu
v nasávacím potrubí a z důvodu teplotních odchylek od provozní teploty
krátkodobě způsobovat zvýšenou hlučnost.

5.3

Odtok kondenzátu

5.3.1 Přípojka kondenzátu pro jednotku s čerpadlem kondenzátu
Výkon čerpadla kondenzátu je uveden v diagramu (obr. 2-6 na straně 19).
Krátký chod na sucho < 5 min životnost čerpadla neohrozí.
Při instalaci vedení odtoku kondenzátu mimo jednotku je nutno dodržet:
• Sběrné vedení odtoku kondenzátu s odpovídajícím velkým průměrem a
spádem je nutno dodržet po celou délku vedení
• Pokud není za čerpadlem kondenzátu kromě zpětného ventilu a 2 hadicových nástavců žádné zúžení průměru, činí přepravní výška 1,35 m.
(vnitřní průměr hadice kondenzátu: 6 mm, délka vedení: max. 5 m)

Obr. 5-3: Čerpadlo kondenzátu (příslušenství)
1:
2:
3:
4:
5:
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Řízení čerpadla (SKP)
Čerpadlo kondenzátu
Plovákový spínač
Víko čerpadla kondenzátu
Tlaková hadice čerpadla
délka: 1,5 m; vnitřní průměr: 6 mm
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5.3.2 Přípojka kondenzátu pro jednotky bez čerpadla kondenzátu

Obr. 5-4: Přípojka kondenzátu mimo jednotku
1: Hadice pro odvod kondenzátu
Délka: 1 m
Vnitřní průměr: 16 mm

UPOZORNĚNÍ!
Připojovací hadici je nutno položit s lehkým spádem.
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Vytápěcí jednotky Multi Flair

Elektrické připojení
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací dle §6
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.
UPOZORNĚNÍ!
Při elektrickém zapojování jednotky je nutno dodržovat předpisy pro
bezpečnost provozu a obecně uznávaná technická pravidla.
• ČSN 33 1310

Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro
elektrická zařízení určená k užívání osobami bez
elektrotechnické kvalifikace.

• ČSN 33 2000-.. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

6.1

Schémata zapojení
Elektrické zapojení vytápěcích jednotek je povoleno provádět pouze podle
platných schémat zapojení. Schéma zapojení je umístěno na vnitřní straně
víka připojovací skříňky nebo je přiloženo jako samostatná informace.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Ve schématech zapojení se neudávají žádná ochranná opatření. Při
zapojování musí být vždy zohledněny platné normy a předpisy.

Řídící elektronika

Jištění

MATRIX 2001

B 10 A

MATRIX 2001

B 10 A

MATRIX 2001

B 10 A

Ovladač

B 10 A

Tab. 6-1: Jištění
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6.2

Elektrické zapojení

Zapojení při použití ovladačů, při použití regulace MATRIX® nebo regulace ze
strany stavby
Zapojení komponentů se provádí přes svorkovnici. Ta se nachází v
elektroskříni z ocelového plechu, která je umístěna v roku jednotky
(viz obr. 2-1)

Obr. 6-1: Elektroskříň z ocelového plechu 230V / 400V

UPOZORNĚNÍ!
Přesné zapojení jednotlivých agregátů (ventilátor, ventily atd.) si prosím
najděte v následujících popisech připojení v tomto návodu k používání.
Dříve než začnete provádět zapojení, porovnejte objednávkový klíč
elektrického vybavení jednotky se schématem zapojení.
Aktivován smí být vždy pouze jeden stupeň ventilátoru!
• Zapojení provádějte pouze podle schématu elektrického zapojení dané
jednotky.
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Přehled řídících a regulačních základních desek MATRIX®
Svorkovnice jednotky a řídící nebo regulační základní desky MATRIX jsou
zabudovány v elektroskříni. Následující přehled ukazuje různé připojovací
svorky jednotky a regulační základní desky. Abyste mohli provést potřebné
přípojky, typ základních desek zobrazují vždy zabudovaný typ regulátoru.
Typ regulátoru (např. MATRIX 3001) můžete odečíst také z připojovacího
schématu, který je umístěn na vnitřní straně víka elektoskříně nebo
z samolepky na základní desce.
U jednotlivých připojovaných komponent najdete vždy tabulku, ze které
poznáte, zda tato komponenta může být na dodané regulační vybavení
připojena.

6.3.1 Svorkovnice jednotky 230 V a 400 V
Svorkovnice jednotky 230 V popř. 400 V slouží pro připojení na sí 230V
nebo 400V nebo na řídící jednotku.

- připojení k síti
- připojení elektromotoru ventilátoru
- termokontakt

-

připojení k síti
připojení elektromotoru ventilátoru
termokontakt
připojení ovladače MATRIX
připojení dalších jednotek s regulací MATRIX

Obr. 6-2: Svorkovnice jednotky 230 V a 400 V
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6.3.2 Regulátory MATRIX 2001 a MATRIX 3001

- připojení k síti
- ventily (pokud již nebyly zapojeny od výrobce)zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s regulací MATRIX 2001
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo

-

připojení k síti
ventily (pokud již nebyly zapojeny od výrobce)
zapojení ovladače
zapojení dalších jednotek s regulací
MATRIX 2001/3001
čidlo přívodu
vnější prostorové čidlo
provozní a poruchové výstupy
vnější řídící vstup

Obr. 6-3: Regulátory MATRIX 2001 a MATRIX 3001
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6.3.3 Ventilátor s předřadným odporem
U 3-otáčkových elektromotorů 230 V se otáčky motoru ventilátoru řídí
pomocí předřadných odporů. Pomocí tohoto předřadného odporu jsou
z výroby nastaveny tři stupně otáček.
1: Předřadný odpor namontovaný
na desce
2: Elektroskříň pro síové napětí
3: Elektroskříň pro nízké napětí
(čidla, dálkové ovládání)
4: Čerpadlo kondenzátu
5: Kruhový výměník
6: Připojení primárního vzduchu
Upozornění: Zobrazení s pohledem na
ventilátor

Obr. 6-4: Ventilátor s předřadným odporem
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6.4

Elektrické zapojení

Montáž ovladače
Veškeré ovladače IP20 obsahují integrované čidlo pokojové teploty. Toto
čidlo může být použito, pokud bude ovladač umístěn v místnosti na
optimálním místě pro teplotní regulaci. U všech ovladačů IP54 je volně
přiloženo externí čidlo.
UPOZORNĚNÍ!
Místo montáže čidla pokojové teploty má rozhodující vliv pro přesnost
teplotní regulace v místnosti. Čidlo proto (viz obr. 6-5):
- nemontujte vedle dveří, oken nebo podávacích oken apod., jelikož
intenzívní pohyb vzduchu zkresluje naměřené hodnoty
- nemontujte na studené nebo teplé stěny (např. vnější ze, komín), jelikož
teplota zdi zkresluje naměřené hodnoty
- nemontujte za závěsy a záclony, jelikož izolující vrstvy vzduchu zkreslují
naměřenou hodnotu
- nemontujte v bezprostřední blízkosti výdechové mřížky jednotky, jelikož
teplota vydechovaného vzduchu zkresluje naměřenou teplotu.
Pokud není optimální místo pro montáž ovladače IP20 k dispozici nebo
pokud se jedná o ovladač IP54, je nutné instalovat samostatné čidlo
pokojové teploty nebo čidlo zpětného vzduchu.
Přitom dojde případně automaticky k deaktivaci integrovaného teplotního
čidla v ovladači.

Obr. 6-5: Montáž čidla pokojové teploty/ovladače
* doporučená výška montáže

Má-li být ovladač připevněn na stěnu nebo na podomítkovou krabici,
postupujte prosím podle návodu k používání ovladače. Tam najdete také
odpovídající šablonu pro vrtání.
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6.5

Vytápěcí jednotka Multi Flair

Elektrické přípojní ovladače , který není součástí jednotky

6.5.1 Připojení desky jednotky 230 V
- Připojení může být provedeno na ovladači s 1 až 5
stupni, umístěného mimo jednotku, nebo na
ovladači GEA 985.450.
- Kontrola motoru probíhá za pomoci termokontaktů, zabudovaných ve vinutí motoru
(zátěž 230 V AC, 0,5 A).
- Pojistka jednotky na straně stavby je max. 10 A.
(u ovladačů 985.450 max. 8 A)
• Vytápěcí jednotku připojte podle schématu
zapojení

Obr. 6-6: Připojení na desku jednotky 230 V

6.5.2 Připojení desky jednotky 400 V
- Elektrická přípojka ovladače, který není součástí
jednotky, může být provedena 1-stupně.
- Nižší stupeň otáček (zapojení do hvězdy, poz. 2)
- Vysoký stupeň otáček (zapojení do trojúhelníku,
poz. 3)
- 2-stupňový provoz může být vytvořen pomocí
ovladače GEA 985.420 (viz. poz. 1).
- Kontrola motoru probíhá za pomoci
termokontaktů, zabudovaných ve vinutí motoru
(zatěž 230 V AC, 0,5 A).
- Pojistka jednotky na straně stavby je max. 10 A.
• Vytápěcí jednotku připojte podle schématu
zapojení

Obr. 6-7: Připojení na desku jednotky 400 V
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6.5.3 Připojení několika vytápěcích jednotek 230 V na jeden ovladač 985.450

Obr. 6-8: Připojení několika vytápěcích jednotek 230 V na jeden ovladač 985.450

1: Napájení 1 V 230 Hz, jištění mimo jednotku max. B 8 A
- Max. 4 vytápěcí jednotky lze připojit pomocí mezisvorkovnice 981.840 na
jeden ovladač 985.450. (U velikosti 3 se mohou připojit pouze
max. 3 jednotky)
- Termokontakty je třeba zapojit sériově.
- Bez připojení prostorového termostatu je nutno přemostit svorky 6-7
ovladače 985.450.
- Max. jištění 8A.
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6.5.3 Připojení několika vytápěcích jednotek 400 V na jeden ovladač 985.420

Obr. 6-9: Připojení několika vytápěcích jednotek 400 V na jeden ovladač 985.420

1: Napájení 400 V, jištění mimo jednotku max. B10A
- Max. 4 vytápěcí jednotky lze připojit pomocí mezisvorkovnice 981.860 na
jeden ovladač 985.420.
- Termokontakty je třeba zapojit sériově.
- Bez připojení prostorového termostatu je nutno přemostit svorky 1-2
ovladače 985.420.
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6.5.5 Připojení řízení jednotky čerpadla kondenzátu
1: Napájení 230 V/50Hz/N/PE max. B 16 A
2: Výstup hlášení (max. 230 V/2A)
- K1 sepne při příliš vysokém stavu vody
- K2 sepne při zapojeném napětí na svorce 1 a 2
(L, N)

Obr. 6-10: Připojení čerpadla kondenzátu

6.6

Elektrické zapojení s GEA MATRIX®

6.6.1 Připojení síového napětí u jednotek s regulátorem

2001


MATRIX
2002 3001


4001

1: Napájení 230 VAC/50Hz, jištění mimo jednotku
max. B 10 A
2: Připojení na 1. jednotce
3: Připojení na 2. jednotce
4: Připojení na další jednotce
-

Připojení síového napětí se provede na
připojovací desce jednotky.

• Síové připojení připojte podle schématu
zapojení.

Obr. 6-11: Připojení síového napětí na desce jednotky
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2001

MATRIX
2002 3001


4001

1: Napájení 400VAC / 50 Hz, jištění mimo jednotku
max. B10A
2: Napájení na další jednotku
-

Připojení síového napětí se provede na
připojovací desce jednotky.

• Síové připojení připojte podle schématu
zapojení.

Obr. 6-12: Připojení síového napětí na desce jednotky

UPOZORNĚNÍ!
Z první jednotky mohou být napájeny i další jednotky (viz obr. 6-11, č. 3 a č.
4). Při tom nesmí celkový odběr proudu jednotek překročit 7,5 A. V daném
případě je nutné použít další napájení. Napájecí svorky jsou povoleny
pro dvojí osazení.

6.6.2 Připojení řídících vedení
UPOZORNĚNÍ!
Pro připojení používejte následující řídící kabely:
- u krátkých vedení a/nebo v prostředí bez rušivých vlivů: vícežilový řídící
kabel 0,5 mm2 odstíněný plastovou fólií potaženou hliníkem např.
J-Y(ST)Y 1x2x0,8 / 3x2x0,8 / 4x2x0,8.
- u delších vedení a/nebo v rušivém prostředí: vícežilový řídící kabel
0,5 mm2 odstíněný měděným výpletem.

44

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
Návod k používání

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Elektrické zapojení

2001


MATRIX
2002 3001

4001

Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka bez ventilů
Externí prostorové čidlo (volitelně)
Na ovladači MATRIX OP21 je povoleno provozovat
pouze jednotky s regulačním vybavením MATRIX
2000.
• Řídící vedení připojujte podle vedle uvedeného
schématu zapojení.
- Připojení ovladače se musí provést na desce
regulátoru.
- Řídící vedení: viz upozornění na straně 44 dole.
- Externí prostorové čidlo je možné připojit přímo
na svorky 12 A 13 ovladače nebo přes podpůrné
svorky STV1, STV2.

Obr. 6-13: Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka bez ventilů

2001

MATRIX
2002 3001


4001

Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka bez ventilů
Externí prostorové čidlo (volitelně)
Na ovladači MATRIX OP21 je povoleno provozovat
pouze jednotky s regulačním vybavením MATRIX
2000.
• Řídící vedení připojujte podle vedle uvedeného
schématu zapojení.
- Připojení ovladače se musí provést na desce
regulátoru.
- Řídící vedení: viz upozornění na straně 44 dole.

Obr. 6-14: Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka bez ventilů
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2001


MATRIX
2002 3001

4001

Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka s řízením pro
externí ventil
Externí prostorové čidlo (volitelně)
Na ovladači MATRIX OP21 je povoleno provozovat
pouze jednotky s regulačním vybavením MATRIX
2000.
• Řídící vedení připojujte podle vedle uvedeného
schématu zapojení.
- Připojení ovladače se musí provést na desce
regulátoru.
- Řídící vedení: viz poznámka na straně 44 dole.
- Je nutno zapojit 2 dodatečné žíly na svorky 12 a
13, pokud je na svorkách podpůrného bodu STV1,
STV2 připojeno externí prostorové čidlo.

Obr. 6-15: Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka s řízením pro externí ventil
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2001


MATRIX
2002 3001


4001

Zapojení první jednotka — další jednotka bez
ventilů
Další jednotky je povoleno připojit pouze pokud
mají regulační vybavení MATRIX 2000.
• Řídící vedení připojujte podle schématu zapojení.
- Připojení se u MATRIX 2001 provede na deskách
regulátoru, u MATRIX 2002 na připojovacích
deskách jednotky.
- Řídící vedení: viz poznámka na straně 44 dole.
- U MATRIX 2002 odpadá spojovací žíla 36-46.

Obr. 6-16: Zapojení první jednotky — další jednotky bez ventilů

2001


MATRIX
2002 3001

4001

Zapojení první jednotka — další jednotka s řízením
pro externí ventily
Další jednotky je povoleno připojit pouze pokud
mají regulační vybavení MATRIX 2000
• Řídící vedení připojujte podle schématu zapojení.
- Připojení se provede na deskách regulátoru
(pouze u MATRIX 2001).
- Řídící vedení: viz poznámka na straně 44 dole.

Obr. 6-17: Zapojení první jednotky — další jednotky s řízením pro externí ventily
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2001


MATRIX
2002 3001

4001

Zapojení první jednotka MATRIX 3000 — další
jednotka MATRIX 2000
Na jednotkách s regulačním vybavením MATRIX
3000 je možné provozovat jednotky s regulačním
vybavením MATRIX 2000.
• Řídící vedení připojujte podle schématu zapojení.
- Připojení se musí provést na desce regulátoru.
- Řídící vedení: viz poznámka na straně 44 dole.
- Spoje 37-47 a 38-48 jsou nutné pouze u řízení
ventilu.

Obr. 6-18: Zapojení první jednotky — další jednotky

6.6.3 Zapojení sběrnicového spojení
2001


MATRIX
2002 3001


4001

Zapojení ovladač — účastník sítě
Při napojení ovladače MATRIX OP21 do sítě
MATRIX.NET je nutné použít dvoužilovou
sběrnicovou linku.
• Sběrnicové vedení připojujte podle schématu
zapojení.
- Jako sběrnicový vodič doporučujeme následující
kabel: 2 x 2 x ... mm2

Obr. 6-19: Zapojení ovladač — účastník sítě
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2001

MATRIX
2002 3001


4001

Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka
S ovladači MATRIX OP3X/44/5X je dovoleno
provozovat pouze jednotky s regulačním
vybavením MATRIX 3000.
• Sběrnicové vedení připojujte podle schématu
zapojení.
- Připojení se musí provést na desce regulátoru.
- Jako sběrnicový vodič doporučujeme následující
kabel: 2 x 2 x .... mm2

Obr. 6-20: Zapojení ovladač — vytápěcí jednotka

Zapojení první jednotka — další jednotka
Při spojení jednotek se s regulačním vybavením
MATRIX 3000 je nutné použít dvoužilovou
sběrnicovou linku.
• Sběrnicové vedení připojujte podle schématu
zapojení.
- Jednotlivé jednotky smějí být vybaveny regulací
MATRIX 3000.
- Jako sběrnicový vodič doporučujeme následující
kabel: 2 x 2 x .... mm2

Obr. 6-21: Zapojení první jednotky — další jednotky

UPOZORNĚNÍ!
Pro připojení používejte pouze datové kabely podle EN 50170, jejichž žíly
jsou párově zkroucené a které jsou odstíněné pletivem.
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6.6.4 Připojení čidla přívodního vzduchu
2001


Obr. 6-22: Připojení čidla přívodního vzduchu

MATRIX
2002 3001


4001

1: Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 44 dole)
• Čidlo přívodního vzduchu připojte podle
schématu zapojení
— Připojení se může u MATRIX 2001/2002 provést
na ovladači OP21 (svorky 12-13) nebo pomocí
podpůrných svorek jednotky u MATRIX 2001
(viz str. 45 a 46).
— Při připojení čidla přívodního vzduchu nelze
připojit žádné další čidlo (např. čidlo prostorové
teploty)
MATRIX
2001 2002 3001
4001

1: Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 44 dole)
• Čidlo na přívodním vedení připojte podle
schématu zapojení
- Připojení se musí provést na desce regulátoru
MATRIX 3001.

Obr. 6-23: Připojení čidla na přívodním vedení

6.6.5 Připojení prostorového čidla / čidla oběhového vzduchu

Obr. 6-24: Připojení prostorového čidla / čidla oběhového
vzduchu

6.6.6 Připojení čidla prostorové teploty

Obr. 6-25: Připojení čidla na přívodu vzduchu
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2001


MATRIX
2002 3001



4001

1: Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 44 dole)
• Prostorové čidlo nebo čidlo oběhového vzduchu
připojte podle schématu zapojení.
-- Je potřebná letní kompenzace.
- K tomu je potřebný analogový vstupní modul
MATRIX.AI pro zabudování do skříňky mimo
jednotku. Bližší popis viz návod „ MATRIX
Globální moduly“.

2001


MATRIX
2002 3001



4001

1: Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 44 dole)
• Čidlo prostorové teploty připojte podle
schématu zapojení.
- U jednotek Change Over se 2 vodiči s MATRIX
2000 je připojení dodatečného čidla prostorové
teploty pouze přes AI-modul.
- Připojení je u MATRIX 2001/2002 možno provést
na ovladači OP21 (svorky 12-13) nebo u MATRIX
2001 pomocí svorek podpěrných bodů (viz str. 45
a 46) a u MATRIX 3001 přímo na regulátoru.
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6.6.7 Zapojení provozního a poruchového hlášení
2001

MATRIX
2002 3001


4001

U regulátorů existuje možnost snímat provozní a
poruchová hlášení přes beznapěové kontakty.
Zatížení kontaktů při 230 V AC činí max. 4 A
ohmicky / 2 A induktivně.
• Připojení provete podle schématu zapojení.
Provoz:
Uzavřený kontakt na svorce 120-121.
Porucha:
Uzavřený kontakt na svorce 124-125.
Obr. 6-26: Připojení provozního a poruchového hlášení

6.6.8 Zapojení funkčního vstupu

2001

MATRIX
2002 3001


4001

Funkční vstup může být obsazen podle dodaného
provedení jednotky různými funkcemi.
Pro aktivaci funkce musí být kontakt :
- uzavřen během nočního režimu
- otevřen u vypnuté jednotky s protimrazovou
ochranou.
Pro změnu funkce je potřebný servisní ovladač
MATRIX.PDA nebo servisní software MATRIX.PC.˙
• Zapojení provádějte podle schématu zapojení.

Obr. 6-27: Zapojení funkčního vstupu
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6.8.9 Zapojení ventilů 230 V
2001

MATRIX
2002 3001


4001

Připojení externího pohonu ventilu
- Potřebný je ventil s reversibilním pohon 230 V.
- V závislosti na vybavení jednotky a konfiguraci
regulátoru se použije ventil pro 2-trubkový systém
„pouze topení / pouze chlazení / topení nebo
chlazení".
• Servopohon ventilu připojte podle schématu
zapojení.
- Svorka 102: Ventil zavřen
- Svorka 103: Ventil otevřen
Obr. 6-28: Zapojení ventilů

Zapojení ovladač — ventilový modul MATRIX.V
U jednotek s MATRIX 2002 a potřebným řízením
ventilu je nutno použít separátní ventilový modul
MATRIX.V.
Při zapojení ovladače MATRIX OP21 na sí
MATRIX.Net je třeba použít 2-žilové sběrnicové
vedení.
- Pomocí ventilového modulu MATRIX.V se provádí
řízení externího ventilu.
Více o připojení ventilu viz návod „MATRIX
Globální moduly".
• Sběrnicové vedení připojte podle schématu
zapojení.

Obr. 6-29: Zapojení ovladač — ventilový modul MATRIX.V

- Jako sběrnicové vedení se doporučuje kabel:
2 x 2 x ... mm2
Upozornění: Používejte pouze kabely pro přenos
dat podle EN 50170, jejichž žíly jsou párově
zkrouceny a mají opletené stínění.
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Sí a připojení stínění
V této kapitole naleznete informace o síti MATRIX.Net a správném vytvoření
sítě.
MATRIX.Net je sí, pomocí níž je možné spojit přes datové rozhraní různé
komponenty regulačního systému GEA (účastníci sítě). Přes toto rozhraní
dochází mezi účastníky k výměně informací, které jsou potřebné pro řízení a
regulaci.
Účastníky sítě mohou být:
- regulátory
- ovladače
- globální moduly
- centrální spínací hodiny
- rozhraní LON
- rozhraní WEB
- servisní software.

6.7.1 Struktura skupin
Skupina se skládá z minimálně 2 a z maximálně 20 účastníků (ovladač,
16 vytápěcích jednotek, ventilový modul, DV modul, LON modul).
Např. jeden ovladač a jeden regulátor/jednotka tak tvoří skupinu. Skupinu
ale tvoří i LON modul a regulátor/jednotka. U Jednotek s MATRIX 3000 a
MATRIX 4000 může být ovladač nahrazen globálním modulem, např.
MATRIX.LON, takže i tyto jednotky tvoří skupinu.
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Skupinová struktura u sytému MATRIX 2000
Se systémem MATRIX 2000 je možné vytvořit skupinu, jak je na příkladu
znázorněno na obr. 6-30.

Obr. 6-30: Skupinová struktura s typem regulátoru MATRIX 2000

Přiřazení skupinové adresy se provádí spínačem pro skupinovou adresu na
ovladači — porovnejte v návodu k používání “Ovladač GEA MATRIX”
kapitolu “Uvedení do provozu a test”.
Přiřazení modulů (MATRIX.V, MATRIX.LON) se u modulu MATRIX.V provádí
spínačem pro skupinovou adresu respektive u modulu MATRIX.LON
softwarově — porovnejte příslušnou kapitolu “Uvedení do provozu a test”
v tomto návodu k používání respektive návod k používání pro “GEA
MATRIX.LON”.
Připojení sítě MATRIX.Net se provádí na ovladači.
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Skupinová struktura u systému MATRIX 3000 v kombinaci se systémem MATRIX 2000
Se systémy MATRIX 2000 a MATRIX 3000 lze utvořit skupinu. Obr. 6-31 na
příkladu znázorňuje sí složenou z ovladače, systémů MATRIX 2000,
MATRIX 3000 a různých globálních modulů.

Obr. 6-31: Skupinová struktura kombinace typů regulátorů MATRIX 2000 a MATRIX 3000.

Přiřazení skupinové adresy se provádí:
-

spínačem pro skupinovou adresu na ovladači — porovnejte v návodu
k používání “Ovladače GEA MATRIX” kapitolu “Uvedení do provozu
a test”.

-

na desce regulátoru MATRIX 3000 — porovnejte návod k používání

Přiřazení modulů (MATRIX.V, MATRIX.LON) se u modulu MATRIX.V provádí
spínačem pro skupinovou adresu respektive u modulu MATRIX.LON
softwarově — porovnejte příslušnou kapitolu “Uvedení do provozu a test”
v tomto návodu k používání respektive návod k používání pro “GEA
MATRIX.LON”.
Řazení jednotek 2-16 je libovolné.
Ovladač musí být připojen na typ regulátoru MATRIX 3000.
Systém MATRIX 3000 umožňuje vytvoření skupiny i s komponenty ze
systému MATRIX 2000.
Pokud jsou přítomny globální moduly jako např. MATRIX.LON, DI, DO, AI, a
pokud přes tyto skupinové moduly dochází ke zprostředkování potřebných
provozních parametrů a požadovaných hodnot, je možné vynechat ovladač.
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Skupinová struktura u systému MATRIX 3000 a/nebo MATRIX 4000
Se systémy MATRIX 3000 a MATRIX 4000 lze utvořit skupinu. Obr. 6-32 na
příkladu znázorňuje sí složenou z ovladače, systémů MATRIX 3000,
MATRIX 4000 a různých globálních modulů.

Obr. 6-32: Skupinová struktura kombinace typů regulátorů MATRIX 3000 a MATRIX 4000.

Řazení a kombinace regulátorů/jednotek jsou absolutně libovolné.
Lze ale také použít výhradně MATRIX 3000 nebo výhradně MATRIX 4000.
Doporučujeme umístění ovladače jako první součásti skupiny.
Přiřazení skupinové adresy se provádí:
-

spínačem pro skupinovou adresu na ovladači — porovnejte v návodu
k používání “Ovladače GEA MATRIX” kapitolu “Uvedení do provozu
a test”.

-

na desce regulátoru MATRIX 3000/4000 — porovnejte návod k používání
jednotky.

Přiřazení modulů (MATRIX.V, MATRIX.LON, MATRIX.RF) se u modulů
MATRIX.V a MATRIX.RF provádí spínačem pro skupinovou adresu
respektive u modulu MATRIX.LON softwarově — porovnejte příslušnou
kapitolu “Uvedení do provozu a test” v tomto návodu k používání
respektive návod k používání pro “GEA MATRIX.LON”.

UPOZORNĚNÍ!
Kombinace jednotek se systémem MATRIX 3000 a jednotek se systémem
MATRIX 2000 je v této skupinové struktuře přípustná — viz “Skupinová
struktura u systému MATRIX 3000 v kombinaci se systémem MATRIX 2000”
na str.55. Kombinace jednotek se systémem MATRIX 4000 a jednotek se
systémem MATRIX 2000 není možná.
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6.7.2. Síová struktura
Sí se může skládat z jednoho nebo z více (až 16) skupin. Dodatečně je
možné integrovat do sítě globální moduly. Výstavbu sítě/topologii sítě
systému MATRIX.Net je nutné provádět v řadě — viz “Topologie sítě”
na str. 58.
Maximální výstavba sítě MATRIX.Net je na příkladu znázorněna
na obr. 6-33.

Obr. 6-33: Příklad maximálního rozšíření sítě

Maximální rozšíření sítě se může skládat z:
-

maximálně 16 skupin jednotek — viz “Topologie sítě” na str. 77.

-

dvou modulů s digitálním vstupem (MATRIX.DI)

-

dvou modulů s analogovým vstupem (MATRIX.AI)

-

dvou modulů s digitálním výstupem (MATRIX.DO)

-

jedněch centrálních spínacích hodin (MATRIX.CLOCK)

-

správce odpadního vzduchu (MATRIX.EM)

-

až 16ti LON modulů (MATRIX.LON).

Řazení skupin jednotek a globálních modulů je libovolné. Rozhodující pro
přiřazení jednotlivých jednotek a globálních modulů do skupiny je:
-

nastavení spínače pro skupinovou adresu (porovnejte kapitolu “Uvedení
do provozu a test” v tomto návodu k používání)

-

respektive přiřazení vstupu a výstupu na modulu ke skupině jednotek
servisním softwarem MATRIX.PC (porovnejte Online pomoc pro servisní
software MATRIX.PC)

a nikoli fyzické řazení.
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6.7.3 Topologie sítě
Systém MATRIX.Net může být vystavěn v linkové struktuře nebo v linkové
struktuře s dolaovacím vedením. Všechny jednotky vybavené systémem
Matrix mohou přistupovat k tomuto datovému rozhraní.
Aby bylo zabráněno reflexím, které ruší přenos, musí být datové rozhraní
na obou fyzických koncích ukončeno. Na příslušných deskách jsou
integrovány přepínací odpory na zakončení rozhraní, které zajišují
bezpečné zakončení — viz „Zakončovací odpory“ na str. 65.

6.7.4 Linková struktura
Na obrázku je zobrazena výstavba systému MATRIX.Net s linkovou
strukturou. Například jsou zesíovány dvě skupiny vždy s jedním ovladačem
a globálním modulem.
Dodatečně je znázorněno napájecí napětí ovladače přes regulátor
(svorky 95/99).

Obr. 6-34: Výstavba sítě MATRIX.Net v linkové struktuře

UPOZORNĚNÍ!
Kabel pro přenos dat musí položen tak, jak je znázorněno na obr. 6-34,
aby příslušné odstínění kabelu bylo položeno pouze jednostranně
— viz “Stínění/uzemnění” na str. 60.
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6.7.5 Linková struktura s dola ovacím vedením
Tento obrázek znázorňuje výstavbu sítě MATRIX.Net v linkové struktuře
s dolaovacím vedením. Na příkladu je zobrazeno připojení ovladače
přes dolaovací vedení ve více skupinách. Přípustná maximální délka
dolaovacího vedení je 25 m.

Obr. 6-35: Výstavba sítě MATRIX.Net v linkové struktuře s dola ovacím vedením.
* Jelikož není přípustné připojit svorkami 3 žíly, musí být počítáno s použitím mezisvorky! K tomu je
možné použít podpůrné svorky (STV) na desce — pokud již nejsou obsazeny — nebo zvláštní svorky
na místě instalace.

UPOZORNĚNÍ!
Kabel pro přenos dat musí položen tak, jak je znázorněno na obr. 6-35,
aby příslušné odstínění kabelu bylo položeno pouze jednostranně
— viz “Stínění/uzemnění” na str. 60.
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6.7.6 Výstavba sítě
Datový kabel
K výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze datové kabely podle
EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkroucené, a které jsou odstíněné
pletivem.
DOPORUČENÍ
Doporučujeme tento datový kabel:
Typ: 2 x 2 x … mm2

Délky vedení
Nezávisle na průřezu a počtu účastníků je absolutní maximum délky vedení
včetně dolaovacích vedení 600 m.
Délka jednoho dolaovacího vedení nesmí překročit 25 m. Celková délka
všech dolaovacích vedení smí být maximálně 150 m.
DOPORUČENÍ
Při více než 110 účastnících a u příliš dlouhých vedení je nutné použít síový
zesilovač.

Vždy podle délky vedení sítě MATRIX.Net je nutné změnit průřez
sběrnicového vodiče!

Délka vedení

Typ vedení

do 50 m

2 x 2 x 0,22 mm2 *
1 x 2 x 0,22 mm2

do 600 m

2 x 2 x 0,5 mm2 *
1 x 2 x 0,5 mm2

* Obsahuje 2 žíly pro napájení ovládacích přístrojů nebo modulů.

Stínění/uzemnění
• Datový kabel (MATRIX.Net) v jednotkách GEA montujte jednostranně
se stínící svorkou, aby byl zaručen co nejlepší elektrický kontakt.
• Stínění se stínící svorkou ke kostře připojte velkoplošně!
• V zařízeních s velkým rozsahem sítě, nebo pokud je nutné počítat
s velkým vlivem u elektromagnetické kompatibility, by mělo být
stínění pokládáno oboustranně. Nejprve je nutné zajistit, aby se
nevyskytovaly žádné rozdíly v potenciálech.
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Uvedení do provozu
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před prvním uvedením do provozu musí montážní organizace zajistit
kontrolu nebo výchozí revizi elektrického přívodu podle ČSN 33 1500.
Před prvním uvedením do provozu odpojte jednotku od elektrické sítě a
zajistit proti nechtěnému zapnutí!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM!
Před zahájením prací na vytápěcích jednotkách:
Před každou prací na ventilech nebo přívodních a odvodních trubkách
uzavřete přívod topného média. Uzávěry zajistěte proti nechtěnému
otevření.
S prací začněte až tehdy, když je topné médium vychlazené.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI JEDNOTKY!
Hrozí nebezpečí poranění rotujícími oběžnými koly ventilátorů! Před všemi
prováděnými pracemi jednotku odpojte od napětí. Zajistěte, aby byla
jednotka na vhodném místě elektrického napájení, na místě montáže
zajištěna proti opětovnému zapnutí.

7.1

Bezpečnostní test

7.1.1 Předpoklady pro uvedení do provozu
-

Celkové zařízení, ke kterému patří tato vytápěcí jednotka, je instalováno
jak mechanicky, tak elektricky.
Zařízení, a tím i vytápěcí jednotka, je bez napětí.
Všechna vedení médií byla vypláchnuta a jsou bez nečistot a cizích těles.
Jednotka je řádně naplněna médiem (viz “Použití k určenému účelu” na str. 10).

UPOZORNĚNÍ!
Před uvedením do provozu je nutné dbát na to, aby
- výdech jednotky (výměník)
- kondenzační vana a sací prostor čerpadla kondenzátu
- a filtr byly čisté.
Případně je nutné tyto součásti vyčistit resp. vyměnit filtr.

7.1.2 Před uvedením do provozu je nutné provést následující testy:
•
•
•
•

Zkontrolujte řádné připevnění jednotky Multi Flair na stropě.
Rukou zkontrolujte připevnění servopohonů.
Dotáhněte všechny šroubové spoje přípojek médií.
Pomocí schémat zapojení zkontrolujte všechna elektrická zapojení a
prověřte pevné utažení šroubů svorkovnic.
• Otevřete ventily potrubního propojení.
• Pokud byla vedení média/výměníku po montáži vyprázdněna, naplňte je
správným způsobem a odvzdušněte je.
• Přezkoušejte všechna potrubní vedení a přípojky, zda jsou těsné.
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7.1.3 Nastavení sekundárních žaluzií
• Uchopte současně profily sekundární žaluzie vpravo nahoře a vlevo dole.
• Profily sekundární žaluzie současně nastavte do požadované polohy.

Obr. 7-1: Nastavení sekundární žaluzie

UPOZORNĚNÍ!
Proud vzduchu je nutné nastavit tak, aby v místnosti nedocházelo ke vzniku
průvanu.

7.1.4 Po uvedení do provozu
• Připojovací elektroskříň zavřete a namontujte rohové kryty.

7.2 Odvzdušnění výměníku
Aby se zabezpečilo, že výměník bude naplněn topným / chladícím médiem,
musí být výměník odvzdušněn.

Obr. 7-2: Odvzdušnění výměníku
1: Odvzdušňovací šroub

62

890200 (735 3200) - 02/2007(CZ)
Návod k používání

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Uvedení do provozu

UPOZORNĚNÍ!
Elektrické zařízení a nábytek chraňte před vystřikující vodou.
• Otevřete všechny uzávěry a uzavírací ventily.
• Pomocí odvzdušňovacího klíče otevřete odvzdušňovací šroub (viz 7-2).
• Když vytéká pouze médium, odvzdušňovací šrouby opět uzavřete.
• Postupujte tak dále se všemi odvzdušňovacími šrouby.

7.3 Kontrola čerpadla kondenzátu (pouze u chlazení)
UPOZORNĚNÍ!
Aby se předešlo k přenosu zvuku, který se šíří tělesem, musí být přípojná
vedení media provedena tak, aby nedocházelo k žádnému kontaktu se
základním jednotkou a potrubním vedením.
Před uvedením do provozu je nutné dbát na to, aby
- výdech jednotky (výměník)
- kondenzační vana a sací prostor čerpadla kondenzátu
- a filtr byly čisté.
Případně je nutné tyto součásti vyčistit resp. vyměnit filtr.

7.3.1 Přezkoušení čerpadla kondenzátu
Při provozu chlazení se tvoří kondenzát na neizolovaných vedeních média.
• Překontrolujte,
- že vedení média jsou vůči vaně kondenzátu tak vedena, aby vana
zachytila všechen kondenzát.
- že je vana kondenzátu čistá a pevná.
• Pokud jste to ještě neudělali, zapněte přívodní napětí.
• Překontrolujte funkci čerpadla kondenzátu:
- Za tím účelem nalijte vodou do vany kondenzátu, dokud nesepne
čerpadlo.
- Po krátké době, kdy je voda téměř odčerpaná, musí čerpadlo opět
vypnout.

Obr. 7-3: Kontrola čerpadla kondenzátu
1: Čerpadlo kondenzátu
2: Kondenzační vana
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7.4 Zakončovací odpory
2001


MATRIX
2002 3001


4001

Na základních deskách regulačních systémů MATRIX 2000 zabudovaných
ve vytápěcích jednotkách se nenacházejí žádné zakončovací odpory.
Na ovladači MATRIX OP21 je třeba zakončovací odpory zapnout nebo
vypnout pouze tehdy, jestliže se vytváří sí přes MATRIX.net s jinými
skupinami jednotek nebo doplňkovými moduly, jako např. modul hodin,
vstupní a výstupní moduly.
Zapnutí zakončovacích odporů na začátku a konci linky (obr. 7-4):
• U obou účastníků (např. ovladače, základní desky nebo moduly)
zapněte DIP spínač do polohy “ON”.
Začátek a konec linky odpovídají začátku a konci sběrnicového vedení.
U samostatných jednotek je rovněž nutné zakončovací odpory zapnout.

Obr. 7-4: Nastavení zakončovacích odporů

DIP spínač
1
2
OFF
OFF
ON
ON

Funkce
Zakončovací odpor vypnutý
Zakončovací odpor zapnutý (stav při dodání)

UPOZORNĚNÍ!
Při dodání jsou DIP spínače nastaveny na polohu “ON/ON” a je nutné je při
použití jako mezilehlé zařízení vypnout.
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2001

MATRIX
2002 3001


4001

Na základních deskách regulačních systémů MATRIX 3000 zabudovaných
ve vytápěcích jednotkách a ovladačích MATRIX OP3X/44/5X se nacházejí
zakončovací odpory.
Zapnutí zakončovacích odporů na začátku a konci linky (obr. 7-5):
• U obou účastníků (např. ovladače, základní desky nebo moduly)
zapněte DIP spínač do polohy “ON”.
Začátek a konec linky odpovídají začátku a konci sběrnicového vedení.
U samostatných jednotek je rovněž nutné zakončovací odpory zapnout.

Obr. 7-5: Nastavení zakončovacích odporů

DIP spínač
1
2
OFF
OFF
ON
ON

Funkce
Zakončovací odpor vypnutý
Zakončovací odpor zapnutý (stav při dodání)

UPOZORNĚNÍ!
Při dodání jsou DIP spínače nastaveny na polohu “ON/ON” a je nutné je při
použití jako mezilehlé zařízení vypnout.
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7.5 Nastavení adres
2001


MATRIX
2002 3001


4001

Na základních deskách regulačních systémů MATRIX 2000 zabudovaných
ve vytápěcích jednotkách se nenacházejí žádné přepínače adres.
Na ovladači musí být příslušná adresa skupiny přidělena.

Samostatná skupina (bez zesíování několika skupin jednotek)
• Na ovladači nastavte adresu “0” (přednastavena výrobcem).
Připojený modul MATRIX.V musí být rovněž nastaven na adresu „0“.

Zesíování několika skupin
• Na ovladačích nastavte adresy 0 — 15. Každá skupina obdrží vlastní
adresu. Při tom označení A až F odpovídají adresám 10 až 15.

UPOZORNĚNÍ!
Dvojí zadání adresy vede k chybným funkcím. Při dodání je spínač pro
skupinovou adresu nastaven na “0” a je nutné jej případně nastavit.

Adresy skupin
0
1
2
3
4
5
6
7

skupina 0
skupina 1
skupina 2
skupina 3
skupina 4
skupina 5
skupina 6
skupina 7

8
9
A
B
C
D
E
F

skupina 8
skupina 9
skupina 10
skupina 11
skupina 12
skupina 13
skupina 14
skupina 15

Obr. 7-6: Nastavení adresy na ovladači
1: Ovladač skupina 0 (adresa 0)
2: Ovladač skupina 1 (adresa 1)
3: Ovladač skupina 2 (adresa 2), atd.
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MATRIX
2001 3001 4001 4001+IO

Na ovladači a jednotkách jedné skupiny musí být přidělena příslušná adresa
skupiny.

Samostatná skupina (bez zesíování několika přístrojových skupin)
• Na ovladači nastavte adresu “0” (přednastavena výrobcem).
• Na základní desce / desce v jednotce nastavte adresu “0”
(přednastavena výrobcem).

Zesíování několika skupin
• Na ovladačích a na všech základních deskách v jednotkách všech
příslušných skupin nastavte adresy 0 — 15. Každá skupina obdrží vlastní
adresu. Při tom označení A až F odpovídají adresám 10 až 15.

UPOZORNĚNÍ!
Dvojí zadání adresy vede k chybným funkcím. Při dodání je spínač pro
skupinovou adresu nastaven na “0” a je nutné jej případně nastavit.

Adresy skupin
0
1
2
3
4
5
6
7

skupina 0
skupina 1
skupina 2
skupina 3
skupina 4
skupina 5
skupina 6
skupina 7

8
9
A
B
C
D
E
F

skupina 8
skupina 9
skupina 10
skupina 11
skupina 12
skupina 13
skupina 14
skupina 15

Obr. 7-8: Nastavení adresy na ovladači
Č. 1: Ovladač, jeden nebo více jednotek Multi Flair skupina 0 (adresa 0)
Č. 2: Ovladač, jeden nebo více jednotek Multi Flair skupina 1 (adresa 1)
Č. 3: Ovladač, jeden nebo více jednotek Multi Flair skupina 2 (adresa 2), atd.
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7.6 Zapnutí jednotky
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Elektroskříň (svorková skříň) je otevřená.
Jsou zakázány jakékoli zásahy uvnitř elektroskříně (svorkovnicové skříně)!
Před opuštěním jednotky je nutné zajistit řádné uzavření elektroskříně
(svorkovnicové skříně) (viz ”Elektroskříň” na str. 35).
• Zapněte napájecí napětí.
Jednotka se zapíná ovladačem série MATRIX, ovladačem série 983… nebo
externím regulátorem. Jak se jednotka ovládá, je popsáno v návodu
k používání příslušného ovladače.
• Jednotku zapněte na ovladači.
• Otestujte stupně otáček.

Obr. 7-8: Zapnutí jednotky ovladačem
1: Ovladač MATRIX OP44C
2: Ovladač MATRIX OP51C

UPOZORNĚNÍ!
Polohu přepínače otáček (pouze OP21/OP3X/OP44) lze mechanicky omezit.
Omezení se provádí tak, že maximálně nastavitelná úroveň ventilátoru
odpovídá maximálně nastavitelné úrovni ventilátoru jednotky.
Postup omezení je popsán v návodu k používání ovladače.
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7.7 Kontrola datového spojení
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před odstraňováním chyby v datovém spojení odpojte celé zařízení od
napětí. Zajistěte, aby byla vytápěcí jednotka na vhodném místě v oblasti
napájení zajištěna proti opětnému zapnutí.

7.7.1 Kontrola řídicích vedení
2001


MATRIX
2002 3001



4001

Přenos dat/povelů probíhá prostřednictvím řídicích vodičů. Ty je nutné
v závislosti na vybavení jednotky zapojit resp. zkontrolovat podle schématu
zapojení nalepeného v elektroskříni
(viz “Zapojení řídicích vedení” na str. 44).
Žlutá LED dioda na základní desce v jednotce signalizuje elektrické napájení
elektroniky.
• Jestliže je LED dioda nesvítí, zkontrolujte elektrické napájení 230 V
na jednotce.

7.7.2 Kontrola datového spojení

2001

MATRIX
2002 3001


4001

Přenos dat probíhá pomocí 2-žilového datového kabelu. Ten je nutné
zapojit resp. zkontrolovat podle schématu zapojení nalepeného
v elektroskříni (viz “Zapojení sběrnicového spojení” na str. 48).
Na základní desce v jednotce signalizují 3 LED diody provozní stav jednotky.

LED
žlutá

Stav LED
ZAP
VYP

Provozní stav
Elektrické napájení elektroniky je v pořádku.
Elektrické napájení elektroniky není v
pořádku.
zelená
ZAP
Operační systém a regulační software jsou
spuštěné a řádně pracují
VYP
Defektní software nebo procesor.
červená trvale ZAP Chyba v elektronice

bliká

Porucha datové sběrnice

Akce/náprava
Zkontrolujte elektrické napájení
230 V na jednotce.
Vyměňte desku.
Desku odpojte od napětí a chvíli
počkejte. Desku opět zapněte.
Jestliže chybové hlášení trvá,
desku vyměňte.
Zkontrolujte zapojení datových
vodičů a nastavení zakončovacího
odporu u všech jednotek.

Tab. 7.1: Provozní stav a pomoc při poruchách v datovém spojení (MATRIX 3000)
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7.8 Kontrola řídicích vstupů
Regulační systém MATRIX 3000 disponuje řídicími vstupy.
Při kontrole řídicích vstupů je nutné vycházet z konfigurace provedené
výrobcem. Jakou funkcí je regulátor vybaven, to je patrné ze schématu
zapojení jednotky (je nalepen na vnitřní straně víka elektroskříně).
Změnu konfigurace, která je případně provedena na místě montáže,
(prostřednictvím servisního ovladače MATRIX.PDA nebo servisního softwaru
MATRIX.PC) je nutné zohlednit zvláš.

7.8.1 Funkční vstup
2001

MATRIX
2002 3001


4001

Vstup je možné volitelně obsadit následujícími funkcemi.
Okenní kontakt
• Spojte můstkem vstupní svorky.
• Zapněte jednotku a případně změňte požadovanou hodnotu,
až se rozběhne ventilátor.
• Otevřete můstek.
Ventilátor se musí vypnout, ventily zavřít
(jednotka nadále kontroluje ochranu proti zamrznutí)
Noční režim
• Zapněte jednotku a případně změňte požadovanou hodnotu,
až se rozběhne ventilátor.
• Spojte můstkem vstupní svorky.
Ventilátor se musí vypnout, ventily zavřít,
předpoklad: požadovaná hodnota nočního režimu je příslušně nastavena
(jednotka nadále kontroluje ochranu proti zamrznutí)
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7.9 Funkce
7.9.1 Ventilátor
Chování ovládání ventilátoru závisí na nakonfigurovaném způsobu regulace
a zvoleném režimu na ovládací jednotce. Pro ventilátor lze nastavit tyto
režimy:
- Manuální ovládání ventilátoru
- Automatické ovládání ventilátoru
- Automatické ovládání ventilátoru v režimu “Mute”
Ventilátor se vypíná nezávisle na zvoleném režimu, jestliže se vyskytne
jeden z níže uvedených chybových stavů:
- Spuštění tepelné ochrany motoru
- Nedostatečná provozní data kvůli poruše senzoru
- Defektní hardware

Ruční ovládání
Ventilátor je provozován se zadaným stupněm otáček. Zadání lze provést
pomocí ovladače, řídicí techniky nebo prostřednictvím externích modulů
(např. digitální vstupní modul MATRIX.DI).

Automatické ovládání
Ventilátor se ovládá v závislosti na odchylce požadované hodnoty (teplota).
V režimu „Mute“ je nejvyšší stupeň ventilátoru zablokován.
Stupně otáček se regulují v závislosti na odchylce požadované a skutečné
hodnoty. Při tom má na chování regulace vliv jak velikost, tak i doba
příslušné odchylky. Počet stupňů otáček, které jsou k dispozici, závistí na
typu jednotky.
Parametry:
- počet stupňů: 0..3-stupňový ventilátor
- počet stupňů: 0..2-stupňový ventilátor

Funkce provětrání
Pomocí této funkce zůstává ventilátor jednotek i přes dosažení požadované
teploty zapnutý nezávisle na zvolené regulaci. Stupeň otáček se volí ručně.
Tím se má dosáhnout optimálního provětrání místnosti. Tato funkce je k
dispozici pouze s ovladačem MATRIX OP50 a MATRIX OP51 nebo servisním
softwarem MATRIX.PC.
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7.9.2 Ventily
V závislosti na zvoleném vybavení regulátoru podporuje integrovaná
regulace ventilů 2-bodové nebo 3-bodové ventily.
Ovládání ventilů se může provádět u těchto provozních režimů:
topení
chlazení
topení nebo chlazení
Na základě výrobcem přednastavené synchronizace najedou všechny
připojené ventily (pouze při 3-bodové regulace) každých 12 hodin do
polohy OTEVŘENO nebo ZAVŘENO, aby dosáhly společné výchozí pozice.

7.9.3 Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu slouží k odvádění kondenzátu vznikajícího u
jednotek v režimu chlazení. Prostřednictvím čidla integrovaného ve vaně
kondenzátu se čerpadlo kondenzátu v případě potřeby zapne.
Při překročení mezní hodnoty se vypne ventilátor, ventil se zavře a na
ovladači se zobrazí poruchové hlášení.

7.9.4 Podpůrný provoz
Podpůrný provoz je k dispozici pouze v režimu regulace pokojové teploty.
V tomto případě nedochází k regulaci na pevnou požadovanou hodnotu,
ale na přednastavené rozmezí požadovaných hodnot. Toto rozmezí lze
změnit pouze pomocí servisního softwaru MATRIX.PC.
Podpůrný provoz je aktivní, jestliže je připojeno prostorové čidlo teploty,
ale není k dispozici hodnota pokojové teploty, tj. není k dispozici ovladač
(např. během fáze vysoušení stavby).
Funkce “Podpůrný provoz” se přeruší, jakmile je zadána pevná požadovaná
hodnota pokojové teploty.

7.9.5 Ochrana proti vymrznutí prostoru
Tato funkce zajišuje, že regulovaná místnost při vypnuté jednotce
nevymrzne.
Při pokojových teplotách < 4 °C se ventil nezávisle na přívodní teplotě zcela
otevře, popř. elektrické topení zapne a ventilátor se zapne na nejnižším
stupeň ventilátoru.
Dosáhne-li pokojová teplota hodnotu > 6 °C, ventil se uzavře a ventilátor se
vypne. Dojde k přepnutí zpět na normální regulační režim.
UPOZORNĚNÍ!
Tento bod se týká pouze jednotek s přívodem venkovního vzduchu.
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Uvedení do provozu

7.9.6 Letní/zimní kompenzace
Předpokladem pro fungování je zapojené venkovní čidlo.
Touto funkcí se uskutečňuje posunování požadované hodnoty pokojové
teploty v závislosti na venkovní teplotě.
Příklad užití:
Požadujeme zvýšit od venkovní teploty 26 °C požadovanou hodnotu
pokojové teploty o 0,5 °C na 1 °C zvýšení venkovní teploty. Při venkovní
teplotě 32 °C již nemá docházet k dalšímu zvyšování požadované hodnoty.
Jako počáteční teplotu je tedy nutné zadat 26 °C a jako koncovou teplotu
32 °C.
Kompenzace požadované hodnoty se vypočítá takto:
(koncová teplota — počáteční teplota) * 0,5 °C (zvýšení na °C zvýšení
venkovní teploty)
(32 — 26) * 0,5 = 6 * 0,5 = 3
Změna parametrů nastavených výrobcem je možná pomocí servisního
softwaru MATRIX.PC.

7.9.7 Signalizace výměny filtru
Tato funkce vypočítává z doby chodu jednotlivých stupňů ventilátoru
úroveň znečištění filtru. Potřebná výměna filtru je indikována jako výstražné
hlášení a lze ji vyvolat nebo potvrdit na displeji ovladače MATRIX OP50
nebo MATRIX OP51.
Hlášení “Výměna filtru” se objevuje po uplynutí “Zbytkové životnosti”,
“Překročení minimálního servisního intervalu”.
Po potvrzení výstražného hlášení začne nový výpočet zbytkové životnosti.
Po výměně filtru se interní počítadlo doby chodu pomocí menu na ovladači
vynuluje.
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Údržba a odstranění poruch
UPOZORNĚNÍ!
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál při dodržování pokynů
v tomto návodu k používání i platných předpisů.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI JEDNOTKY!
Existuje nebezpečí úrazu rotujícími částmi ventilátoru!
Před započetím všech prací jednotku odpojte od napětí. Zajistěte, aby byla
jednotka na vhodném místě v oblasti napájení v místě instalace zajištěna
proti opětnému zapnutí.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM!
Před zahájením všech prácí na vytápěcích jednotkách:
Před započetím prací na ventilech nebo přívodních a odvodních trubkách
uzavřete přívod topného a chladícího média a zajistěte uzávěr proti
neúmyslnému otevření.
S prací začněte až poté, co dojde k vychladnutí média.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Odpojte jednotku před započetím všech prací, při kterých jsou
odšroubovány kryty, od napětí. Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném
místě v oblasti napájení v místě instalace zajištěna proti opětnému zapnutí.

8.1

Údržba
Vytápěcí jednotka Multi Flair je vysoce kvalitní a spolehlivé zařízení. Aby
bylo možné trvale zajistit funkci a výkon jednotky Multi Flair , je nutné, aby
odborníci prováděli pravidelnou údržbu a inspekci.

UPOZORNĚNÍ!
Záruka výrobce zaniká u škod, které budou způsobeny neprováděním
požadovaných pravidelných kontrol.
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8.1.1 Přehled pravidelných údržbářských prací
Následující údržbářské práce je nutné provádět v udaných časových
intervalech.

Kontrola filtru
Čištění výměníku tepla *
Kontrola šroubových spojení vedení médií **
Kontrola elektrických přípojek
Kontrola uzemnění
Odvzdušnění výměníku **
Kontrola odtoku kondenzátu a vyčištění
kondenzační vany *
Kontrola funkce všech čerpadla kondenzátu **

Před obdobím chlazení

Ročně

Pololetně

Interval údržby

Čtvrtletně

Komponenty

x
x
x
x
x
x
x
x

x

* pokud je nutné, vyčistit a odstranit nežádoucí předměty
** závisí na variantě
Tab. 8-1: Pravidelné údržbářské práce
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8.2 Čtvrtletní údržba
8.2.1 Čištění popř. výměna filtru
Při čištění a výměně filtru podle obr. 8-1 postupujte následovně:
• Otevřete otočné uzávěry a vyjměte kryt filtru
• Filtrační kazetu vyjměte
• Vyměňte nebo vyčistěte filtrační rouno. Filtrační rouno vyčistěte ve
vlažné vodě s jemným pracím prostředkem.

UPOZORNĚNÍ!
Pro čištění filtračního prvku nepoužívejte žádná ředidla!
Nejlepších výsledků dosáhnete nasazením nového filtru.
Náhradní sada filtrů (2 kusů) lze u firmy GEA objednat pod objednacím
číslem 4622.10 až 30.
• Filtrační kazetu nasate tak, aby příčné třmeny filtrační kazety
směřovaly nahoru.
• Uzavřete kryt filtru.

Obr. 8-1: Filtr demontovat, filtr vyčistit nebo vyměnit.
1: Otevřít kryt filtru
2: Příčné třmeny filtrační kazety
musí být směrem nahoru.
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8.3

Údržba a odstranění poruch

Roční údržba

8.2.1 Vyčištění výměníku
• Odšroubujte motor. Motor zavěste po straně na
plechovou lištu, která je pro to určena.
• Vnější drát ochranného koše zavěste
na znázorněném místě (Poz. 1)
do
výřezu vodicí lišty (pouze u jednotek s filtrem).
• Připojovací kabel motoru se přitom neodpojuje.

Obr. 8-2:

Demontáž ventilátoru

• Prověřte, zda výměník není znečištěn.
• Výměník v případě potřeby odborně zevnitř vyčistěte (např. vysátím).
POZOR!
Při čištění výměníku tepla neohněte nebo nepoškote lamely.

8.3.2 Kontrola šroubových spojení na přívodech média
• Zkontrolujte těsnost všech šroubových spojení (přívod - zpátečka)
média
• Ručně zkontrolujte připevnění servopohonů

8.3.3 Přezkoušení čerpadla kondenzátu
• Překontrolujte funkci čerpadla kondenzátu, jak je popsáno v kapitole 7.3.

8.3.4 Kontrola elektrického vedení a uzemnění
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před prováděním následujících prací zajistěte, aby byla jednotka bez napětí
a aby byl na vhodném místě v oblasti napájení v místě instalace zajištěna
proti opětnému zapnutí.
Před opuštěním jednotky zajistěte řádné uzavření elektroskříně (viz kap. 6.2).
• Otevřete elektroskříň.
• Zkontrolujte na svorkovnicích pevnění všech elektrických vedení
• Vhodným měřícím přístrojem zkontrolujte řádné uzemnění jednotky.
• Opět uzavřete elektroskříň.
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8.3.5 Kontrola odvzdušnění výměníku
• Odvzdušněte výměník podle pokynů uvedených v kap. 7.2.

8.3.6 Vyčistění kondenzační vany a víka čerpadla kondenzátu
• Vyčistěte vanu kondenzátu.
• Překontrolujte a vyčistěte výtok hlavní kondenzační
vany. K tomu musí být případně vyčištěn
odtok kondenzátu / víko čerpadla kondenzátu
jakož i zpětný ventil.
• Uvolněte šroub (poz. 2).
• Víko čerpadla kondenzátu (poz. 3) sklopte směrem
dolů.
• Vyčistěte víko čerpadla kondenzátu
• Víko čerpadla kondenzátu opět řádně uzavřete.
• U jednotek bez čerpadla kondenzátu předtím
uvolnit odtok kondenzátu (poz. 1).

Obr. 8-3: Vyčištění víka čerpadla kondenzátu
1: Odtok kondenzátu
2: Šroub
3: Víko čerpadla kondenzátu
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8.4

Údržba a odstranění poruch

Před obdobím chlazení

8.4.1 Kontrola funkce čerpadla kondenzátu
• Překontrolujte funkci čerpadla kondenzátu, jak je popsáno v kapitole 7.3.

8.5

Dodatečná montáž filtru
1: Filtrační kazeta s filtračním materiálem
2: Příčný třmen (třmen nasměrován ke straně jednotky)
3: 2 Vodicí lišty
4: 4 Křídlové šrouby
5: Upevňovací matice
6: 2 Kryty filtru

Obr. 8-4: Filtr

Filtr se připojí na spodní stranu jednotky:
• Vodicí lišty našroubovat na spodní stranu jednotky
(otvory jsou připraveny, šrouby do plechu
4,8 x 9,5 mm jsou přiloženy).
• Filtrační materiál s třmenem nasunout tak, aby
směřoval k jednotce.
• Křídlaté šrouby prostrčit krytem filtru a zašroubovat
do upevňovacích matic.

Obr. 8-5: Montáž vodicí lišty
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Provozní poruchy
Odchylky od normálního provozního režimu vytápěcí jednotky poukazují na
provozní poruchy a je nutné, aby je personál údržby prověřil.
Následující tabulka by měla být vodítkem pro personál údržby při zjišování
možných příčin poruch a při jejich odstranění.

Porucha

Možná příčina poruchy

Náprava

Ventilátor nefunguje

Jednotka není zapnutá
Bez elektrického napětí

Zapněte jednotku
Zkontrolujte jističe/připojení
proudu (pouze kvalifikovaný
personál)
Připojte elektrická vedení
(pouze kvalifikovaný personál)
Vyměňte pojistku
(pouze kvalifikovaný personál)
Viz návod k obsluze ovladačů
MATRIX nebo ovladačů
série 983…
Nastavte nižší stupeň otáček

Elektrická vedení nejsou
připojena
Jištění jednotky je defektní
Regulátor odpojil ventilátor
po dosažení pokojové teploty
Jednotka je příliš hlučná

Jednotka netopí/topí
nedostatečně

Nastavený příliš vysoký
stupeň otáček
Zablokovaná oblast sání nebo
výdechu vzduchu
Hluk ložiska ventilátoru
Zanesený filtr
Ventilátor není zapnutý
Topné médium není teplé

Zablokované místo sání nebo
výdechu vzduchu
Vadný / zablokovaný ventilátor

Malé množství vzduchu
Malé množství media

Požadovaná hodnota teploty
na ovladači je nastavena
na příliš nízkou teplotu
Ovladač resp. čidlo je umístěn
nad zdrojem tepla nebo je vystaven
přímému slunečnímu záření
Zanesený filtr
Regulační ventil neotvírá

Uvolnit výdech / sání vzduchu
Vyměňte defektní ventilátor
(pouze kvalifikovaný personál)
Vyčistěte / vyměňte filtr
Zapněte ventilátor
Zapněte topné zařízení (kotel)
Zapněte oběhové čerpadlo
Odvzdušněte jednotku
Uvolnit nebo vyčistit vzduchové
cesty.
Překontrolovat, popř. vyměnit
vadný ventilátor
(pouze odborný personál)
Zvolte vyšší stupeň otáček na
ventilátoru
Zkontrolujte výkon čerpadla
(pouze kvalifikovaný personál)
Zkontrolujte souběh potrubního
vedení a kompenzujte
vypočtenou tlakovou ztrátou
(pouze kvalifikovaný personál)
Požadovanou teplotu na ovladači
nastavte na vyšší hodnotu
Ovladač/termostatický spínač,
čidlo umístěte na vhodnější místo
(pouze kvalifikovaný personál)
Filtr vyměňte popř. vyčistěte
Vyměňte defektní ventil
(pouze kvalifikovaný personál)

Tab. 8-2: Příčiny poruch a jejich odstranění
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Porucha

Možná příčina poruchy

Náprava

Jednotka nechladí/chladí
nedostatečně

Ventilátor není zapnutý
Chladící médium není studené

Zapněte ventilátor
Zapněte chladič vody
Zapněte oběhové čerpadlo
Odvzdušněte jednotku
Uvolnit nebo vyčistit vzduchové
cesty.
Překontrolovat, popř. vyměnit
vadný ventilátor
(pouze odborný personál)
Zvolte vyšší stupeň otáček na
ventilátoru
Zkontrolujte výkon čerpadla
(pouze kvalifikovaný personál)
Zkontrolujte souběh potrubního
vedení a kompenzujte
vypočtenou tlakovou ztrátou
(pouze kvalifikovaný personál)
Teplotu na ovladači/regulátoru
nastavte na nižší hodnotu

Zablokované místo sání nebo
výdechu vzduchu
Vadný / zablokovaný ventilátor
Malé množství vzduchu
Malé množství media

Požadovaná hodnota teploty
na ovladači je nastavena na příliš
vysokou teplotu
Ovladač resp. čidlo je umístěn
na chladném vzduchu
Zanesený filtr
Regulační ventil neotvírá
Únik vody v oblasti
jednotky

Znečištěná vana na kondenzát
Vedení chladící kapaliny nejsou
(správně) izolována
Jednotka není nainstalována
vodorovně
Ucpaný odtok kondenzátu
Výměník a přípojky netěsní

Regulátor neustále spíná

Ovladač/regulátor popř. čidlo jsou
umístěny na nevhodném měřicím
místě (např. u otevřených dveří
nebo v oblasti výdechu vzduchu)
Teplota topného média příliš
vysoká/nízká
Teplota chladícího média příliš
vysoká/nízká
Na stejné větvi jsou jiné topné prvky
s vlastní regulací (např. topná tělesa
s termostatickými ventily)

Ovladač resp. čidlo umístěte
vhodnější místo
(pouze kvalifikovaný personál)
Filtr vyměňte popř. vyčistěte
Vyměňte defektní regulační
ventil
(pouze kvalifikovaný personál)
Vyčistěte vanu na kondenzát
Izolujte (správně) vedení chladící
kapaliny
Vyrovnejte jednotku a
nainstalujte ji vodorovně
Vyčistit odtok kondenzátu
Překontrolovat těsnost přípojek
výměníku, odvzdušnění a ventilů
U ventilů překontrolovat volnost
chodu, vyčistit těsnící plochy a
popř. vyměnit těsnění
(pouze odborný personál)
Překontrolovat těsnost pájených
spojů výměníku, pokud jsou
netěsné, vyměnit výměník
(pouze odborný personál)
Ovladač/regulátor popř. čidlo
umístit na vhodné místo
(pouze odborný personál)
Korekce křivky vnější teploty
na regulátoru.
(pouze odborný personál)
Korekce přívodní teploty na
regulátoru chladicí jednotky.
(pouze odborný personál)
Popř. oddělit vedení média.
(pouze odborný personál)

Tab. 8-2: Příčiny poruch a jejich odstranění
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Porucha
Čerpadlo kondenzátu
Ventilátor neběží
Červená LED ovladače
Kódy blikání:

= TK-porucha

Vytápěcí jednotky Multi Flair

Možná příčina poruchy

Náprava

Aktivován termokontakt (TK)
motoru ventilátoru a/nebo
kontakt alarmu čerpadla kondenzátu
Ventilátor byl vypnut
Vadná výkonová elektronika/
regulátor
Vadná pojistka T630 mA

Kontrola termokontaktu motoru
ventilátoru (propojení).
Vyměnit elektroniku a/nebo
motor ventilátoru.
(pouze odborný personál)

Vadné vinutí čerpadla kondenzátu
= porucha čerpadla
kondenzátu
Z jednotky vytéká voda,
nedošlo k poruše
Únik vody v oblasti
jednotky
Z jednotky vytéká voda,
čerpadlo (téměř) stále
běží
Čerpadlo kondenzátu
neběží

Vadná pojistka T630 mA
Čerpací výška čerpadla je příliš velká

Hadici vyčistit nebo vyměnit

Vadný termokontakt čerpadla

Vyměnit čerpadlo
(pouze odborný personál)
Vyměnit čerpadlo
(pouze odborný personál)
Vodiče opět spojit
(pouze odborný personál)
Vyměnit čerpadlo
(pouze odborný personál)
Řádně upevnit hadice, předcházet
zvuku, který se šíří jednotkou

Uvolnilo se připojení vodičů

Náběh čerpadla příliš krátký,
nasaje se příliš málo
kondenzátu
Jednotka a čerpadlo jsou
příliš hlučné (vibrace)

Výměna pojistky
(pouze odborný personál)
Snížit čerpací výšku

Hadice čerpadla na tlakové straně
ucpaná

Vadné vinutí čerpadla

Neobvykle hlučné čerpadlo

Výměna pojistky
(pouze odborný personál)
Vyměnit čerpadlo kondenzátu
(pouze odborný personál)

Čerpadlo nenasává kondenzát
Sací nebo tlaková hadice
nesprávně upevněna
(popř. zvuk šířící se jednotkou)
Uvolnilo se upevnění čerpadla
Termokontakt kvůli přehřátí
čerpadla vypíná
Uvolnilo se upevnění čerpadla
Čerpadlo nasává vzduch
Jednotka není vodorovně
namontována

Upevnění čerpadla dotáhnout
Vyměnit čerpadlo
(pouze odborný personál)
Upevnění čerpadla dotáhnout
Sací hadici popř. sání čerpadla
správně umístit, popř. vyčistit
Jednotku znovu vyrovnat

Tab. 8-2: Příčiny poruch a jejich odstranění

8.6

Servis
UPOZORNĚNÍ!
Jestliže poruchu nemůže odstranit personál údržby, kontaktujte
autorizovaný servis.
Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se servisní firmou proškolenou
firmou GEA.
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9

Demontáž a likvidace

Demontáž a likvidace
ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Demontáž a likvidaci vytápěcí jednotky Multi Flair smí provádět pouze
odborný personál!

9.1

Demontáž
Při demontáži vytápěcí jednotky Multi Flair postupujte následujícím
způsobem:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Při všech pracích týkajících se odstavení z provozu a demontáže jednotky
musíte odpojit od napětí všechny přívody a zajistit je proti opětovnému
zapnutí. Ujistěte se, že je jednotka bez napětí, uzemněte a zkratujte jej a
zakryjte nebo ohrate okolní části, které vedou elektrický proud.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU VYSOKÝM TLAKEM!
Při všech pracích týkajících se odstavení z provozu a demontáže jednotky
musíte uzavřít a vyprázdnit všechny spojovací trubky, dokud nebude
dosaženo vyrovnání tlaku s tlakem vzduchu. Následkem by mohla být
zranění.
• Odpojte všechna připojení — zajistěte, aby nedošlo k úniku žádných
provozních látek, jako například, chladiva a směs vody s glykolem.
• Uvolněte spojení se zemí.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB
• Zajistěte jednotku proti skluzu. Dbejte bezpodmínečně na všechny
pokyny týkající se přepravy.

9.2 Recyklace
RECYKLACE!
Likvidaci vytápěcí jednotky Multi Flair nebo jednotlivých komponent musí
provádět odborná firma s odpovídajícím oprávněním. Tato odborná firma
musí zajistit, že
• budou díly roztříděny podle druhu materiálu
• budou provozní látky odděleny a roztříděny podle svých vlastností.

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Všechny díly a provozní látky (jako je například olej, chladiva a směs vody a
glykolu) musí být ekologicky zlikvidovány odpovídajícím způsobem podle
místních platných zákonů a ustanovení.
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