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Typový klíč
SAHARA MAXX                                                                             Příslušenství

Obr. 1-1 Typový klíč                                                                                                                                                                                                                                                               
H T 8 2 . U W A R A T . S S C Z H 8 . 5 9 0 2

Velikost
8 = Velikost 8
9 = Velikost 9

Počet ventilátorů
2 = 2 ventilátory*
3 = 3 ventilátory
4 = 4 ventilátory

Provedení clony
U = Oběhový vzduch

Funkce clony
W = Pouze topení / teplá, horká voda

Výměník
A = Cu/Al max. 130 °C; 1,6 MPa, 

rozteč lamel 2,5 mm
C = Cu/Cu max. 130 °C; 1,6 MPa,

rozteč lamel 3 mm
K = bez výměníku

Připojení média (při čelním pohledu)
K = bez výměníku
R = Zprava
L = Zleva

Zakončení hrdel výměníku
A = Vnější závit

Výdechová žaluzie
P = Sekundární žaluzie Basic
T = Clona vratová

Závěsy
59 = Pro vertikální montáž
60 = Pro horizontální montáž

Ohne Auslass

Provedení elektromotoru
S = 3x400V 3-otáčkový, ventilátor se zahnutými lopatkami

Elektrovybavení
S = Spínač ventilátoru

Provedení oplášt´ování
D = Industry - lakovaný ocelový plech (RAL 7000)

Velikost
8 = Velikost 8
9 = Velikost 9

Provedení 
0 = Normální prostředí

Provedení pro ZH..59../60..
Dlouhý závěs
0 = Vertikální montáž (ZH.59..)
2 = 2 ventilátory (ZH.60..)
3 = 3 ventilátory (ZH.60..)
4 = 4 ventilátory (ZH.60..)
Krátký závěs
5 = Vertikální montáž (ZH.59..)
6 = 2 ventilátory (ZH.60..)
7 = 3 ventilátory (ZH.60..)
8 = 4 ventilátory (ZH.60..)

* platí pouze pro velikost 8
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1 Bezpečnost a upozornění pro uživatele
Toto je původní návod k používání ověřený výrobcem.

Vzduchové clony SAHARA MAXX HT jsou vyvinuty a vyráběny podle současných 
technických a technologických trendů a podle uznávaných bezpečnostních a tech-
nických norem a směrnic EU.

Vzduchové clony SAHARA MAXX HT jsou provozně bezpečné a odpovídají 
vysokému jakostnímu standardu.

Technická úroveň odpovídá vysokým nárokům uživatelů na snadnou údržbu a servis.

Od každé clony však může hrozit nebezpečí uživateli nebo třetí osobě, clona se může 
poškodit nebo může dojít i k jiným škodám. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné 
dodržovat bezpečnostní předpisy.  Clona musí být provozována a její údržba musí být 
prováděna v souladu s předpisy a uživatelskými normami, jejich nedodržení může vést 
ke zranění osob, poškození životního prostředí či k dalším škodám.

Upozornění v tomto návodu pomůže předejít zraněním, škodám na cloně i jiným 
škodám a vede k jistému, bezpečnému a spolehlivému provozu vzduchových clon 
SAHARA MAXX HT.

Bezpečnostní aspekty popisované v této kapitole  jsou platné pro kompletní návod 
k používání clon SAHARA MAXX HT.

1.1 Rozsah platnosti návodu k používání
Návod k používání zahrnuje nezbytné informace k následujícím oblastem:

– Transport
– Montáž
– Instalace
– Připojení el. napětí
– Připojení médií
– Uvedení do provozu
– Obsluha
– Údržba, čištění i likvidace

1.2 Použité symboly
V tomto návodu k používání jsou v textu použity následující symboly:
– Symbol pro nový odstavec
• Symbol pro pokyn k činnosti

Symbol pro výsledek činnosti.

UPOZORNĚNÍ!
Symbol označuje upozornění na doplňující informace o vzduchových clonách 
SAHARA MAXX HT a příslušenství.

RECYKLACE!
Symbol označuje informaci o zacházení s použitými obalovými materiály a opotře-
bovanými konstrukčními díly (rozdělených dle použitých materiálů).
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Následující symboly použité v návodu slouží jako varovná upozornění:

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

NEBEZPEČÍ ÚRAZU VYSOKÝM TLAKEM!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít 
ke zraněním osob či škodám, způsobenými vysokými tlaky topného média.

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

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.

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

ŠKODY NA CLONĚ!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může 
dojít k poškození clony, příslušenství nebo regulace. 
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1.3 Bezpečnost práce

V rámci vlastní bezpečnosti dodržujte následující bezpečnostní opatření:

• Výkyvy resp. odchylky sít´ového napětí nesmí překročit mezní hodnoty uvedené 
v technických údajích, v opačném případě nelze vyloučit poškození nebo úplné zničení 
clony.

1.4 Použití

Vzduchové clony SAHARA MAXX HT jsou instalovány v průmyslových, skladových, 
prodejních i výstavních halách tj. v normálním prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a 
ČSN EN 60 721-3-3, slouží k zabránění průniku neupraveného venkovního vzduchu 
do interiéru a úniku upraveného vzduchu z prostor. Jako příslušenství je možno objed-
nat závěsy, ovládací skříň a prostorový termostat.

Ke správnému použití je třeba respektovat tento návod k používání. 

Pro provoz Cu/Al (Cu/Cu) výměníků platí pro média následující mezní hodnoty:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Odpojte clonu od napětí a zajistěte ji proti opětovnému zapojení. Ujistěte se, že je 
clona bez napětí, uzemněte ji a zkratujte části, které vedou elektrický proud. Násled-
kem by mohla být těžká zranění nebo smrt.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI VENTILÁTORU!
Odpojte clonu před započetím všech prací od napětí. Zajistěte, aby byla clona na 
vhodném místě v oblasti napájení zajištěna proti opětnému zapnutí.

Parametr Jednotka Hodnota
Hodnota pH (při 20 °C) 7,5 - 9
Vodivost (při 20 °C) mS/cm < 700
Obsah kyslíku O2 mg/l < 0,1
Celková tvrdost °dH 1 - 15
Rozpuštěná síra S nelze doložit
Sodík Na+ mg/l < 100
Železo Fe2+, Fe3+ mg/l < 0,1
Mangan Mn2+ mg/l < 0,05
Amoniak NH4

+ mg/l < 0,1
Chlorid Cl- mg/l < 100
Sulfát SO4

2- mg/l < 50
Dusitan NO2

- mg/l < 50
Dusičnan NO3

- mg/l < 50

Tab. 1-1: Mezní hodnoty pro média v uzavřených topných okruzích

ŠKODY NA CLONÁCH!
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 korozí, kterou 
mohou způsobit nánosy.
Rovněž musí být zajištěno, že clona bude ochráněna před prachem a jinými látkami, 
které ve spojení s vodou reagují kysele nebo zásaditě (koroze hliníku).



Bezpečnost a upozornění pro uživatele SAHARA MAXX HT

8 PR-2011-0144-CZ • Změny vyhrazeny • 12/2011

Nesprávné použití Jiné použití, než je výše uvedeno, není pokládané za správné užití jednotek. Za 
škody způsobené nesprávným užitím jednotek neručí výrobce ani dodavatel. Riziko 
nese sám uživatel. Na případné reklamace při nesprávném použití nebude brán zřetel. 

1.5 Bezpečnostní předpisy a normy
Při montáži, elektrickém zapojování, uvádění do provozu, opravách a údržbě 
vzduchových clon SAHARA MAXX HT je nutno respektovat platné bezpečnostní před-
pisy, normy a obecně uznávaná technická pravidla.

• ČSN 33 1310 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro 
elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrické 
kvalifikace.

• ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrická instalace  nízkého napětí - Část 1: Základní 
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

• ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
• ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikacestavebních výrobků a konstrukce staveb 

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

1.6 Úpravy a změny
Na vzduchových clonách SAHARA MAXX HT nebo jejích komponentech je zakázáno 
provádět jakékoli změny a úpravy.

Jakákoliv změna nebo úprava clony nebo jejích komponent znamená pro clonu 
SAHARA MAXX HT ztrátu záruky i prohlášení o shodě.

1.7 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.

1.8 Výběr personálu a jeho odborná kvalifikace

ŠKODY NA ZDRAVÍ!
Vzduchové clony SAHARA MAXX HT nesmí být provozovány:
– ve venkovním prostředí
– v prostředí s nebezpečím výbuchu
– v prostředí s vysokou prašností a vlhkostí
– v prostředí se silným elektromagnetickým polem 
– v prostředí s agresivní atmosférou, která např. může poškodit plastové díly

UPOZORNĚNÍ!
Každá osoba, která je pověřena prací na cloně SAHARA MAXX  HT 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.50/78Sb.

Všichni odborníci musí být schopní vyhodnotit práce, které jim byly svěřeny, 
rozpoznat a zabránit možným nebezpečím.



SAHARA MAXX HT Technická data

PR-2011-0144-CZ • Změny vyhrazeny • 12/2011 9

2 Technická data

2.1 Konstrukce clony

Obr. 2-1: Konstrukce clony SAHARA MAXX HT

12 45 63

7

1: Ventilátor se zahnutými lopatkami s ochrannou mřížkou proti dotyku
2: Skříň ventilátoru
3: Výměník 
4: Opláštění výměníku
5: Sekundární žaluzie Basic
6: Svorkovnice (v plastové skříni)
7: Spínač ventilátoru
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2.2 Specifikace materiálů

2.3 Varianty jednotek

2.4 Popis clony
Vzduchová clona SAHARA MAXX HT je sestavená z 2 až 4 ventilátorů a výměníku 
v plášti z ocelového pozinkovaného plechu. Plášt´ výměníku může být na přání 
povrchově chráněn barvou ve stupnici RAL. Na výdechové straně clony je instalována 
jedna ze dvou typů výdechových žaluzií (viz typový klíč). Zadní strana clony je osazena 
axiálními ventilátory s integrovanými ochranými mřížkami, plně splňující požadavky 
ochrany proti úrazu rotujícím oběžným kolem ventilátoru, podle ČSN EN ISO 13857. 

Na bocích ventilátorové skříně jsou nanýtovány 2x 4 matice M8 k horizontálnímu nebo 
vertikálnímu zavěšení clony prostřednictvím závěsů na stěnu.

2.5 Provozní podmínky

Nesmí být přiváděna topná média, která by mohla v důsledku koroze, popř. jiné che-
mické reakce, abraze nebo jiných agresivních látek, poškodit nebo zničit výměník či 
jednotku. Jako topné médium mohou být použita pouze nekorozní, nehořlavá kapalná 
média (viz tab. 1-1). 

Část clony Materiál

Ventilátor s ochrannou mřížkou různé materiály

Komora ventilátoru pozinkovaný ocelový plech nebo pozinkovaný lakovaný ocelový plech

Výměník Cu/Cu nebo Cu/Al 

Opláštění výměníku pozinkovaný ocelový plech

Výdechová žaluzie Al listy žaluzie + pozinkovaný lakovaný ocelový plech RAL 7000

Svorkovnice / Spínač různé materiály

Tab. 2-1: Specifikace materiálů částí clony

Obr. 2-2: Vzduchová clona se závěsem 
- horizontální montáž

Obr. 2-3: Vzduchová clona se závěsem 
- vertikální montáž
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2.6 Rozměry jednotky

2.6.1 Rozměry vzduchové clony SAHARA MAXX HT, výměník Cu/Al, Cu/Cu

Obr. 2-4: Rozměry vzduchové clony SAHARA MAXX HT

2 ventilátory

3 ventilátory

4 ventilátory
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Obr. 2-5: Rozměry vzduchové clony SAHARA  MAXX HT

Tab. 2-2: Rozměry vzduchové clony

Rozměr [mm] / Typ clony HT 82 HT 83 HT 84 HT 93 HT 94
A 1555 2280 3005 2760 3645
B 555 555 555 652 652
C 486 486 486 564 564
D 0 56 56 56 56
E 1447 2172 2897 2652 3537
F 724 724 724 884 884
G  R 1 1/4" R 1 1/4" R 1 1/4" R 2" R 2"
H 725 725 725 885 885
J 700 700 700 860 860
L 707 707 707 867 867
M 150 150 150 230 230
N 957 957 957 1024 1024
P 1274 1274 1274 1449 1449
T 417 417 417 525 525

Rozměr [mm] / Typ příslušenství ZH8 59 00 ZH8 59 05 ZH9 59 00 ZH9 59 05
K 687 257 527 97

Rozměr [mm] / Typ příslušenství ZH8 60 02(3,4) ZH8 60 06(7,8) ZH9 60 02(3,4) ZH9 60 06(7,8)
S 680 250 520 90
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2.7 Hmotnosti jednotek a množství vody ve výměníku

Tab. 2-3: Hmotnost vzduchové clony a množství vody ve výměníku 

2.8 Meze použití

Jednotka Max. teplota okolí  -20°C až +40°C
Provozní napětí 3 x 400 V, nebo 1 x 500 V~ 50 Hz
Krytí IP 54 
Příkon elektromotoru viz typový štítek
Třída odolnosti proti korozi C3 dle ČSN EN ISO 12944-2
Max. obsah prachu 10mg/m3

Výměník Cu/Al a Cu/Cu Max. provozní teplota 130°C 
Max. tlak topného média 1,6MPa 

2.9 Akustická a elektrická data

Velikost Hmotnost s výměníkem Množství vody ve výměníku
Cu/Al [kg] Cu/Cu [kg]  Cu/Al a Cu/Cu

s žaluzií T s žaluzií P s žaluzií T s žaluzií P [l] 
HT82 129 133 139 143 5,3
HT83 174 180 190 196 8,6
HT84 229 237 251 259 12,0
HT93 275 281 297 305 13,4
HT94 390 398 424 432 18,8

UPOZORNĚNÍ!
Všechny ostatní důležité údaje o výkonech, rozměrech, hmotnostech, připojení 
média, akustických datech najdete uvedené v katalogu Projekční data vzduchových 
clon SAHARA MAXX HT.

Velikost Stupeň
Otáčky Součtová hladina A-hodnocení Max. příkon

kW

Max. proud

A
Akustický výkon 

dB(A)
Akustický tlak*

dB(A)ot. / min

Elektromotor S - 3 x 400 V 3-stupňový

HT82
1 450 61 47 0,18 0,52
2 680 71 57 0,54 0,88
3 900 76 62 0,76 1,46

HT83

1 450 63 49 0,27 0,78

2 680 73 59 0,81 1,32

3 900 78 64 1,14 2,19

HT84
1 450 64 50 0,36 1,04
2 680 74 60 1,08 1,76
3 900 79 65 1,52 2,92

HT93

1 420 69 55 0,36 1,38

2 660 78 64 1,23 2,22

3 870 83 69 2,04 4,05

HT94
1 420 70 56 0,48 1,84

2 660 79 65 1,64 2,96
3 870 84 70 2,72 5,40

*    Akustický tlak: Směrné hodnoty ve vzdálenosti 5 m bočně od clony, při max. množství vzduchu a prostoru s nízkou reflexí. 
Objem prostoru 1500 m3, absorpční plocha 200 m2 Sabin, vyzařování polokoule = směrový faktor 2. Tyto hodnoty mohou být 
silně ovlivněny prostorovými vlastnostmi v pozitivním i negativním smyslu.



Doprava a skladování SAHARA MAXX HT

14 PR-2011-0144-CZ • Změny vyhrazeny • 12/2011

3 Doprava a skladování
3.1 Doprava

Pro dopravu i skladování je nutné dodržovat pokyny výrobce (viz. značky na obalu).

3.2 Manipulace a doprava clony
• Jednotku uchopit nebo zavěsit pouze přes spodní hrany mimo výdechových prvků 

a hrdel z výměníku, případně zavěsit pomocí závěsů k tomu určených a 
označených!

Při použití zdvíhacích a dopravních prostředků použít pouze prostředky s dostatečnou 
nosností. 

3.3 Skladování
Vzduchové clony SAHARA MAXX HT chránit před vlhkostí resp. znečištěním a skla-
dovat v prostorách chráněných proti povětrnostním podmínkám, které splňují parame-
try prostředí ve třídě IE 12 dle ČSN 60 721-3-1.

UPOZORNĚNÍ!
• Zkontrolovat kompletnost dodávky podle dodacího listu na správnost a úplnost.
• Pro opětovnou dopravu a skladování použít opět originální obaly!

ŠKODY NA JEDNOTCE!
• Zkontrolovat nepoškozenost clony po dopravě.

UPOZORNĚNÍ!
Chyby v množství nebo škody vzniklé při přepravě lze vyřídit pouze prostřednictvím 
pojištění dopravy, pokud jsou škody potvrzeny přepravní firmou.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVEŠENÝMI BŘEMENY! 
Vzduchovou clonu nedopravovat nad osobami.

ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB!
Nepoužívat poškozené nosné prostředky.
Zdvižným vozíkem dopravovat pouze clony umístěné na paletě. Zajistit polohu proti 
překlopení.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI!
Při manipulaci s jednotkou nosit rukavice, bezpečnostní obuv a ochranný oděv.

UPOZORNĚNÍ!
Přípustné skladovací podmínky:
Teplota vzduchu: -25 °C až +40 °C
Vlhkost vzduchu: 50 až  85 %  bez kondenzace
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4 Montáž

4.1 Nosnost montážního místa

4.2 Horizontální montáž
Je třeba naplánovat: výšku zavěšení a minimální vzdálenost od stropu.

UPOZORNĚNÍ!
Místo montáže musí být vhodné pro trvalé pojmutí hmotnosti vzduchové clony a 
eventuálně je musí prověřit statik nebo projektant.
K montáži závěsů vzduchových clon SAHARA MAXX HT jsou určeny 2x 4 nýtovací 
matice M8 na bocích ventilátorové skříně (viz obr. 2-4 a obr. 2-5). Spojovací materiál 
je přiložen u závěsů. 

Obr. 4-1: Max. rozměry vrat při horizontální montáži - žaluzie P a T

Horizontální montáž se sekundární žaluzií (P)

Horizontální montáž s clonou vratovou (T)

Rozměr 
(m) 

Velikost
HT82 HT83 HT84 HT93 HT94

A 1,6 2,3 3,1 2,8 3,7
B 5 5 5 5,5 5,5
C 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
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4.3 Vertikální montáž

UPOZORNĚNÍ!
Maximální výška zavěšení při horizontální montáži se mění (snižuje) v závislosti na 
nižších stupních otáček.

UPOZORNĚNÍ!
Minimální vzdálenost od stropu (obr. 4-1) je nutná pro nasávání dostatečného 
množství vzduchu a zachování přístupu v případě servisu a údržby.
V případě nedodržení minimální vzdálenosti od stropu může dojít ke změně parame-
trů vydechovaného vzduchu a také k poškození motorventilátorů.

Obr. 4-2: Max. rozměry vrat při vertikální montáži - žaluzie P

Vertikální montáž se sekundární žaluzií (P)

Vertikální montáž s clonou vratovou (T)

Údaje v tabulce jsou orientační hodnoty a platí pro teplotu výdechu Δ15 až 20 K nad prostorovou teplotou 
a pro 3. stupeň otáček elektromotoru.
Hodnoty uvedené v závorce platí pro osazení vrat 2 clonami protilehle.

Rozměr 
(m) 

Velikost
HT82 HT83 HT84 HT93 HT94

A - 4,5 (8,0) 4,5 (8,0) 5,0 (8,5) 5,0 (8,5)
B - 2,2 2,9 2,7 3,5
C - 5,5 (10,0) 5,5 (10,0) 6,0 (10,5) 6,0 (10,5)
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4.4 Bezpečnostní vzdálenost 

4.5 Montáž vzduchové clony

UPOZORNĚNÍ!
Při požadavku na zaclonění šiřších vrat je možno při vertikální montáži clon osadit
vrata 2 clonami protilehle (viz hodnoty v tabulce str. 16)

UPOZORNĚNÍ!
Minimální vzdálenost od stěny (obr. 4-2) je nutná pro nasávání dostatečného 
množství vzduchu a zachování přístupu v případě servisu a údržby.
V případě nedodržení minimální vzdálenosti od stěny (stropu) může dojít ke změně 
parametrů vydechovaného vzduchu a také k poškození motorventilátorů.

UPOZORNĚNÍ!
Při instalaci vzduchových clon je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost od 
hořlavých hmot podle ČSN 06 1008 a ČSN 13501-1 nejméně 400 mm od boků clony 
a 1000 mm ve směru výdechu. 

UPOZORNĚNÍ!
Vzduchové clony je nutné při horizontální montáži vždy montovat vodorovně, aby 
bylo možné odvzdušňování a vyprazdňování výměníku tepla. 

Vyprazdňování výměníku při vertikální montáži clony se provádí pomocí 
vypouštěcího ventilu umístěného na spodní části výměníku.

Dbejte na ochranu laku na opláštˇování clony při navařování potrubí na výměníku.

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Je bezpodmínečně nutné dbát na tuhost upevnění clon bez pnutí.

UPOZORNĚNÍ!
Vzduchové clony je nutné namontovat bezpečně, spolehlivě a opticky správně. 
Z tohoto důvodu se doporučuje použít originální závěsy jednotek.
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5 Připojení médií

5.1 Potrubní přípojka

Obr. 5-1: Montáž přípojky média k hrdlům výměníku

5.2 Rozměry připojení
Rozteče hrdel výměníku jsou uvedeny na obr. 2-10 a obr. 2-11 a zakončení hrdel 
výměníku viz tab. 2-2.

UPOZORNĚNÍ!
Vstupní a výstupní potrubí je nutné položit tak, aby se zabránilo vzniku mecha-
nických pnutí na výměníku tepla a byla zaručena dobrá přístupnost 
k vytápěcí jednotce při údržbě a opravách.

Přípojné potrubí: Odvzdušnění potrubí a výměníku tepla musí být zajištěno na místě 
instalace!

Vstup/výstup topného média: Dodržujte značení přípojek!

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Při montáži potrubí je nezbytně nutné přidržet hrdlo výměníku hasákem popř. 
kleštěmi proti jeho pootočení (viz obr. 5-1).
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6 Elektrické zapojení

6.1 Schémata elektrického zapojení
Elektrické zapojení vzduchových clon SAHARA MAXX HT je nutné provést pouze 
podle platných schémat el. zapojení. Schéma elektrického zapojení je umístěno na 
vnitřní straně víka plastové skříně spínače ventilátoru clony nebo přiloženo jako samo-
statný list.

6.1.1 Instalace kabelů (zapojení vodičů)

Instalace kabelů se řídí podle místních podmínek.

Určení druhů kabelů a jejich průřezů vodičů určuje autorizovaná odborná firma. Zapo-
jení na straně stavby a rozmístění vodičů musí být vhodné pro vysoké teploty.

Pro termokontakt je nutné použít stíněné vodiče, přičemž odstínění ve svorkovnici se 
uskuteční pomocí spojení svorky zemnícího vodiče (PE). O nutnost stínění na obou 
stranách lze rozhodnout pouze po zhodnocení místních podmínek (např. příliš vysoké 
rušící vlivy), přičemž v tomto případě musí být zohledněny příslušné předpisy a normy.

Po montáži vodičů, vodotěsně uzavřít všechny kabelové průchodky (ochrana proti stří-
kající vodě). 

6.1.2 Ochrana elektromotoru termokontaktem

Všechny elektromotory ventilátorů clon SAHARA MAXX HT jsou standardně vybaveny 
termokontaktem, který musí být zapojen. 

Pomocí elektroskříně MC 303 je při překročení nejvyšší přípustné teploty vinutí elek-
tromotoru zabezpečeno vypnutí všech elektromotorů clony .

Pro řešení jištění skupiny lze využít vyvedené termokontakty ve vinutí elektromotoru. 
Pak je dostatečné nadproudově jistit celou skupinu jednotek na součtový proud. Vždy 
je nutná zapojená nadproudová ochrana i TK (TK do cívky stykače nebo relé 
912.MVS1.0, které je součástí ovládacích skříní dodávaných GEA LVZ, a.s. nebo je 
samostatně objednat)).

Při použití jiného zapojení ochrany elektromotoru se strany stavby zaniká záruka. 

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 clony je nutno dodržovat předpisy pro  bezpečnost pro-
vozu a obecně uznávaná technická pravidla.

• ČSN 33 1310 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. 
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená 
k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 

• ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hle-
diska, stanovení základních charakteristik, definice.

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

K ovládání clony je možno použít ovládací skříně MC 303 (viz blokové schéma na 
obr. 6-4)

Je zakázáno ovládání jednotek změnou frekvence nebo poklesem napětí.

6.2 Spínač ventilátoru
Vzduchová clona SAHARA MAXX HT je dodávána se spínačem ventilátoru.

Obr. 6-1: Umístění spínače ventilátorů a svorkovnic clony
Poz. 1 - Spínač ventilátoru
Poz. 2 - Svorkovnice

1 2

UPOZORNĚNÍ!

Spínač ventilátoru slouží pouze pro vypnutí ventilátorů při servisních pracích, nelze 
ho použít pro běžný provoz clony tj. zapínání a vypínání clony a zároveň slouží jako 
svorkovnice pro připojení clony do el. sítě.

Spínač ventilátoru na cloně není hlavní ani nouzový vypínač.
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6.3 Schéma zapojení 3-otáčkového, 3-fázového elektromotoru 3 x 400V, 50 Hz 
(označení elektromotoru S)

– s termokontakty
– s přepínáním pólů
– schémata vinutí ΔΔ/YY/Δ
– bez přepínání napětí
– provozní napětí: 3 x 400V, 50 Hz

6.3.1 3-stupňový provoz při provozním napětí 3 x 400 V 
– regulace ovládacích skříní MC 3xx
– propojovací vodič: 9 + PE = 10 připojovacích žil
– odstíněné vedení: 2 TK - připojovací žíly

Obr. 6-2: Schéma zapojení -  3-stupňový provoz 

6.3.2 1-stupňový provoz při provozním napětí 3x400 V - zapojení svorkovnice elektromotoru
– propojovací vodič: 3 + PE = 4 připojovací žíly
– odstíněné vedení: 2 TK - připojovací žíly

Obr. 6-3: Schéma zapojení – 1-stupňový provoz 

1-stupňový provoz ve vyšších otáčkách (ΔΔ)

1-stupňový provoz ve středních otáčkách (YY)

1-stupňový provoz v nižších otáčkách (Δ)

UPOZORNĚNÍ!

Elektromotor nesmí  být provozován pouze na jednu nebo dvě fáze, jinak hrozí 
poškození elektromotoru.
Pro správnou funkci clony je nutné dodržet směr otáčení ventilátoru označený  
šipkou na oběžném kole ventilátoru. V případě špatného směru otáčení oběžného 
kola ventilátoru, lze jeho směr změnit záměnou fází.



Elektrické zapojení SAHARA MAXX HT

22 PR-2011-0144-CZ • Změny vyhrazeny • 12/2011

6.4 Zapojení ovládací skříně MC 303 nebo regulace ze strany stavby
Zapojení regulace se provádí přes svorkovnici. 

6.5 Schéma zapojení termostatu

Obr. 6-4: Schéma zapojení termostatu

UPOZORNĚNÍ K OVLÁDACÍ SKŘÍNI MC 303!

Schémata zapojení jsou přiložena k příslušným ovládacím skříní MC 303.

UPOZORNĚNÍ K REGULACI ZE STRANY STAVBY!

Přesné připojení jednotlivých komponentů (dveřní kontakt, termostat prostorové 
teploty atd.) naleznete na příslušném schématu elektrického zapojení připojeném k 
jednotce.

Při určování velikosti elektrického jištění ze strany stavby, dbejte na hodnotu max. 
proudu daného motorventilátoru (viz kap. 2.9)

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před otevřením spínače ventilátoru je nutné vzduchovou clonu ve všech pólech 
odpojit od sítě elektrického napětí a zajistit proti nechtěnému zapojení clony k síti. 

• Zapojení provádějte pouze podle schématu elektrického zapojení clony. 

bílý
(chlazení)

červený

modrý
topení
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Skupina clon SAHARA MAXX HT s ovládací skříní MC 303.

Obr. 6-5: Skupina clon SAHARA MAXX HT s ovládací skříní MC 303

Kabely ovládací skříně

Prostorový termostat 
nebo dveřní kontakt

Napájení

Mezisvorkovnice
Typ: 981870

Ovládací 
skříň

MC 303

Ovládací skříňka MC 303
3x400V/50Hz

Kabel 1 (Napájení) 5
Kabel 3 (Elektromotor) 10
Kabel 4 (Termostat / dveřní kontakt) 4 / 2
Kabel 5 (Termokontakt) 2

UPOZORNĚNÍ!

Ovládací skříní MC 303 lze současně ovládat dvě vzduchové clony HT. Schéma 
zapojení je přiloženo k ovladači.
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7 Uvedení do provozu 

7.1 Předpoklady pro uvedení do provozu
– Celkové zařízení, ke kterému patří tato vzduchová clona (včetně příslušenství), je 

správně instalováno jak mechanicky, tak elektricky.
– Zařízení a tím i clona SAHARA MAXX HT, je bez napětí.
– Všechna vedení médií byla vypláchnuta a jsou bez nečistot a cizích těles.
– Zařízení je řádně naplněno médiem (viz “Připojení médií” na str. 18). 

7.1.1 Před uvedením do provozu je nutné provést následující kontroly: 
• Zkontrolujte řádné dotažení všech šroubových spojů, připevnění a nepoškozenost 

vzduchové clony.
• Kola ventilátorů se musí volně otáčet a musí mít po celém obvodu stejnoměrnou 

vzdálenost od vstupní dýzy.
• Otevřete ventily potrubí.
• Jestliže byla vedení médií / výměníky tepla po montáži vyprázdněna, odborně je 

naplňte a odvzdušněte (viz kapitola 7.2). 
• Dbejte na úplné odvzdušnění, aby uvnitř výměníku nevznikaly vzduchové polštáře.
• Zkontrolujte těsnost všech potrubních vedení a přípojek.
• Kontrola správnosti elektrického zapojení dle schémat v tomto návodu k používání, 

případně dle schémat umístěných ve spínači ventilátoru clony nebo v ovládací 
skříni MC303.

• Kontrola správného směru proudění vzduchu (odpovídá správnému směru otáčení 
ventilátoru): Směr otáčení ventilátoru je v pořádku, pokud je vzduch vyfukován 
výdechovou žaluzií clony do prostoru.

• Kontrola funkce ochranných prvků (termostat vstupního vzduchu - uzavírací ventil)
• Po provedení kontrol uzavřete plastovou skříň spínače ventilátoru.
• Před uvedením do provozu přepnout spínač ventilátoru do polohy zapnuto.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před všemi prováděnými pracemi odpojte clonu od napětí. 
Zajistěte, aby byla clona na vhodném místě elektrického napájení zajištěna proti 
opětovnému zapnutí!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM!
Před zahájením prací na vzduchových clonách:
Před každou prací na ventilech nebo vstupním a výstupním připojení média, uza-
vřete přívod topného média. Uzávěry zajistěte proti nechtěnému otevření.
S prací začněte až tehdy, když je topné médium vychlazené.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI CLONY!
Hrozí nebezpečí poranění rotujícím oběžným kolem ventilátoru! 
Před všemi prováděnými pracemi jednotku odpojte od napětí.

UPOZORNĚNÍ!
Před uvedením do provozu je nutné dbát na čistotu:
– výdechu clony (výměníku)

Elektrické přístroje a nábytek chraňte před stříkající vodou (např. při odvzdušňování 
nebo vypouštění výměníku).
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7.2 Odvzdušnění zařízení
• Otevřete všechny uzávěry a regulační ventily.
• Otevřete šroub odvzdušňovacího ventilu v systému.
• Šroub odvzdušňovacího ventilu opět zavřete, když už vytéká pouze topné médium.

7.3 Provoz

7.3.1 Ventilátor
Zapnutí nebo vypnutí ventilátorů clony prostřednictvím přepínače otáček na ovládací 
skříni MC 303 nebo spínačem ze strany stavby.  

7.4 Provozní pokyny

7.5 Odstavení z provozu 
Přepínač otáček clony na ovládací skříni MC 303 nastavit na „0“ příp. přestavit hlavní 
jistič do polohy „VYP“.

UPOZORNĚNÍ!
Musí být zajištěn volný průchod vzduchu jednotkou, musí být umožněno volné šíření 
proudu vzduchu na výdechu clony. 
Spínač ventilátoru na jednotce slouží pouze k odpojení ventilátoru.
Spínač ventilátoru na jednotce není hlavní ani nouzový vypínač.
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8 Údržba

8.1 Údržba

Součástí kontroly clony musí být funkční zkouška ventilátorů a kontrola výměníku 
tepla. Znečištění výměníku tepla je třeba v případě potřeby odstranit. Kola ventilátorů 
se musí volně otáčet a musí mít po celém obvodu stejnoměrnou vzdálenost od vstupní 
dýzy.

Přehled pravidelných intervalů údržby

Následující intervaly údržby je nutné provádět v uvedených časových intervalech.

UPOZORNĚNÍ!
Doporučuje se uzavřít smlouvu o údržbě se servisní firmou proškolenou výrobcem 
vzduchové clony. 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Vzduchovou clonu odpojte od napětí a zabezpečte proti nechtěnému opětovnému 
zapnutí!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI CLONY!
Vyčkejte zastavení ventilátorů!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI MÉDII!
Vyčkejte ochlazení výměníku tepla a vzduchové clony!

UPOZORNĚNÍ!
Údržba vzduchové clony spočívá v periodickém provádění prohlídek a odstraňování 
případných závad (viz tab. 8-1). Údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li 
vzduchová clona odpojena od sítě, a smí ji provádět pouze personál s příslušnou 
kvalifikací.

Intervaly údržby
Komponenty

Po
lo

le
tn
ě

R
oč

ně

Př
ed

 z
im

ní
m

 
ob

do
bí

m

Kontrola prostoru sání* x

Kontrola výdechové žaluzie* x

Kontrola ventilátorů resp. prostoru ventilátorů* x

Kontrola šroubových spojení vedení médií x

Kontrola elektrických zapojení x

Kontrola uzemnění x

Odvzdušnění výměníku x

Kontrola nemrznoucí směsi (je-li přítomna) v médiu x

*   V případě potřeby vyčistit a uvolnit od nečistot

Tab. 8-1: Přehled intervalů údržby
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8.2 Pololetní údržba

8.2.1 Kontrola ventilátoru

Provádějte kontrolu:

• kola ventilátorů se musí volně otáčet a musí mít po celém obvodu stejnoměrnou 
vzdálenost od vstupní dýzy.volnost chodu oběžného kola ventilátoru

• neporušenosti přívodního kabelu elektromotoru
• zapojení přívodního kabelu elektromotoru ke spínači ventilátoru a propojení jednot-

livých svorkovnic na boku clony

8.2.2 Čištění výměníku

Znečištěný výměník tepla je možné vyčistit stlačeným vzduchem .

Při čištění výměníku je nutné odstranit ze clony žaluzii (1) - viz obr. 8-1. Čištění 
výměníku proveďte proudem stlačeného vzduchu na lamely výměníku (2). Žaluzii při-
montujte na clonu (3). Při následném  uvádění clony do provozu postupujte podle kapi-
toly 7 „Uvedení do provozu“. 

Obr. 8-1: Čištění výměníku

ŠKODY NA JEDNOTKÁCH!
Lamely se při čištění výměníku tepla nesmějí poškodit nebo zdeformovat. 
V opačném případě dojde ke snížení topného výkonu. Jestliže je vzduchová 
clona a v zimním období mimo provoz, je nutné vypustit médium z výměníku 
tepla. Jinak hrozí poškození výměníku tepla zamrznutím.
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8.3 Odstraňování poruch

* Opětovné zapnutí po odstranění poruchy:
Přepínač otáček na ovládací skříni nejdříve zapnout na „0“, potom opět nastavit požadovaný stupeň otáček.

Tab. 8-2: Poruchy a jejich odstranění

Porucha Možná příčina Odstranění poruchy

Ventilátor nefunguje 
Spínač ventilátoru je zapnutý 
Světelná kontrolka Provoz na ovládací 
skříni MC 303 nesvítí

Jednotka není zapnutá Zapněte jednotku
Žádné elektrické napětí Zkontrolujte jističe/připojení proudu 

(pouze kvalifikovaný personál)
Elektrická vedení nejsou připojena Připojte elektrická vedení 

(pouze kvalifikovaný personál)
Jištění clony je defektní Vyměňte jističe 

(pouze kvalifikovaný personál)
Ventilátor nefunguje 
Spínač ventilátoru je zapnutý 
Světelná kontrolka STOP (Porucha) na 
ovládací skříni MC 303 svítí

Zareagovala ochrana elektromotoru Zkontrolujte teplotu elektromotoru a 
případně nechejte elektromotor vychlad-
nout a znovu ho zapněte* (při opakova-
ném výskytu problému zjistěte příčinu 
přehřívání)

Jednotka je příliš hlučná Nastavený příliš vysoký stupeň otáček Nastavte nižší stupeň otáček
Zablokovaná oblast sání nebo výdechu 
vzduchu

Na sání/výdechu vzduchu odstraňte 
zúžená místa a ohyby

Hluk ložiska ventilátoru Vyměňte  defektní ventilátor 
(pouze kvalifikovaný personál)

Jednotka netopí/topí nedostatečně Ventilátor není zapnutý Zapněte ventilátor
Malé množství vzduchu Zvolte vyšší stupeň otáček
Zablokovaná oblast sání/výdechu vzduchu Uvolněte a popř. vyčistěte vzduchové cesty
Ventilátor je zablokovaný/defektní Zkontrolujte, popř. vyměňte ventilátor 

(pouze kvalifikovaný personál)
Topné médium není teplé Zapněte topné zařízení (kotel)

Zapněte oběhové čerpadlo
Odvzdušněte zařízení

Malé množství média Zkontrolujte výkon čerpadla
(pouze kvalifikovaný personál)
Zkontrolujte souběh potrubního vedení a 
kompenzujte vypočtenou tlakovou ztrátou

Únik kapaliny v oblasti clony Netěsné přípojky média popř. výměníku Zkontrolujte těsnost přípojek výměníku 
odvzdušnění a ventilů
Případně přípojky dotáhněte, vyčistěte 
dosedací plochy šroubení nebo přípojky 
nově utěsněte
(pouze kvalifikovaný personál)
Zkontrolujte těsnost pájených spojů mezi 
trubkami výměníku, pokud jsou netěsné, 
vyměňte výměník  
(pouze kvalifikovaný personál)

Jestliže poruchu nemůže odstranit personál údržby, kontaktujte autorizovaný 
servis.
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9 Demontáž a likvidace

9.1 Demontáž
Při demontáži vzduchové clony SAHARA MAXX HT postupujte takto:

• Odpojte všechny přípojky - Přitom zajistěte, aby nevytékaly žádné provozní látky.
• Odpojte uzemnění.

9.2 Likvidace 

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Demontáž a likvidaci vzduchové clony SAHARA MAXX HT smí provádět pouze 
autorizovaný odborný personál!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Odpojte clonu od napětí před započetím všech prací, zabráníte tak úrazům, 
které by mohl způsobit elektrický proud. Zkontrolujte, zda je jednotka bez napětí a 
zajistěte, aby byla clona na vhodném místě v oblasti napájení zajištěna proti 
opětnému zapnutí.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU VYSOKÝM TLAKEM!
Při všech pracích v souvislosti s uvedením vzduchové clony mimo provoz a její 
demontáží je nutné uzavřít a vyprázdnit všechny spojovací trubky, až se dosáhne 
vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem. V opačném případě mohou být důsledkem 
poranění.

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB! 
Zajistěte vzduchovou clonu proti sklouznutí. Bezpodmínečně respektujte přepravní 
pokyny.

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 clony co možná nejlépe oddělit a roztřídit podle druhu 
materiálu (viz Specifikace materiálu na str. 11).

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Všechny díly a provozní látky (jako olej, směs vody a glykolu) je nutné ekologicky 
zlikvidovat podle místních platných zákonů a ustanovení.
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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 LVZ, a.s., Vesecká 1, 463 12 Liberec, eská republika, I : 46708375

Osoba pov ená kompletací technické dokumentace: 
GEA LVZ, a.s., Vesecká 1, 463 12 Liberec, eská republika, I : 46708375

Popis a identifikace strojního za ízení:

vzduchové clony 
SAHARA® MAXX
typové ozna ení HTXX.XXXXXX.XXX  v . p íslušenství a ovládací sk í ky MC 303 

Vzduchové clony SAHARA® MAXX v etn  p íslušenství a ovládací sk í ky MC 303 jsou instalovány v pr myslových, 
skladových, prodejních i výstavních halách tj. v normálním prost edí dle SN 33 2000-1 ed. 2 a SN EN 60721-3-3. 
Slouží k zabrán ní pr niku neupraveného venkovního vzduchu do interiéru a úniku upraveného vzduchu z prostor. 
Jako p íslušenství je možno objednat záv sy a ovládací sk ín  (ovlada e) s p íslušnými idly. 

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 953+A1:2009, SN EN 1037+A1:2008, SN EN ISO 12100:2011, SN EN ISO 13732-1:2009, 
SN EN ISO 13857:2008, EN ISO 3746:2011, EN ISO 11202:2010, SN EN 60335-1 ed.2:2003, 
SN EN 60335-2-40 ed.2:2004, SN EN 55014-2:1998, SN EN 50366:2004 

Seznam dalších technických norem a p edpis :
SN EN 307:1999, SN 06 0310:2006, SN 06 0830:2006, SN 06 1008:1997, SN 12 2002:1990 

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. 10. 2011   
Jméno, funkce: Ing. Ivan Polívka, editel a.s.   
    
          . . . . . . . . . . . . .  
                  podpis 

Rok výroby:
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