Vytápěcí jednotky
Vytápění pro prostředí s nebezpečím výbuchu
GEA SAHARA® MAXX HX
Návod k používání

09/2014 (CZ)

GEA Heat Exchangers

Přehled výrobků

SAHARA® MAXX HX

Přehled výrobků

2

PR-2009-0066-CZ • Změny vyhrazeny • K1-09/2014

SAHARA® MAXX HX

Typový klíč

Typový klíč
Obr. 1-1 Typový klíč jednotky
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Výkonová řada 1
Výkonová řada 2
Výkonová řada 3
Výkonová řada 4

Provedení jednotky
U = Oběhová jednotka
M = Směšovací jednotka
Funkce jednotky
S = Pouze topení / pára
W = Pouze topení / teplá, horká voda
V = Topení / Chlazení s odvodem
kondenzátu*
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
R = Fe/Fe Zn, kruhové trubky;
1,6 MPa - rozteč lamel 4 mm
S = Fe /Fe Zn, eliptické trubky;
1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm
T = Fe / Fe Zn, eliptické trubky;
1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm
X = Fe /Fe Zn, elipt. trubky;
1,6 MPa - rozteč lamel 3 mm
Y = Fe /Fe Zn, eliptické trubky;
1,6 MPa - rozteč lamel 6 mm
E = Nerez, kruhové trubky
1,6 MPa - rozteč lamel 2,8 mm
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Směšovací komora přímá
Směšovací komora stranová
Uzavírací klapka
Nástavec pružný
Kanál 150
Kanál 1000
Koleno 90° symetrické
Koleno 90° asymetrické
Markýza
Protidešt´ová žaluzie
Průchod pro šikmou střechu
Střešní hlavice
Kapsový filtr - modul
Náhradní kapsová filtrační vložka pro “35”
Náhradní kapsová filtrační vložka pro “36”
Průchod střechou se soklem
Zední rám
Příruba pro připojení příslušenství na
straně sání (u směš. jednotek součást
jednotky)

Závěsy
53
55
56

=
=
=

Kompakt C
Modular (pro nástěnnou instalaci)
Závěs podstropní

Materiál / Provedení
4
5

=
=

Pozinkovaná ocel
Nerez

Připojení média (z pohledu proti proudu vzduchu)

Ovládání směšovacích komor

O = Zhora
R = Zprava
L = Zleva

0

=

1
8

=
=

Servopohon na straně stavby
(průměr hřídele = 15,5 mm)
Ruční ovládání
Servopohon 230 V - Zóna 1

Zakončení hrdel výměníku
A = Vnější závit
O = Bez závitu

Třída filtrace
0
5

Výdechová žaluzie
A
B
K
L
P

=
=
=
=
=

T
V
Z
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Dýza - pouze topení
Základní listová
Příruba
Směrová žaluzie - pouze topení
Sekundární žaluzie Basic
- při podstropní montáži pouze topení
Clona vratová - pouze topení
Anemostat čtyřstranný (podstropní)
Anemostat dvoustranný - pouze topení
Bez žaluzie

=
=

Bez filtrační vložky
M5

Závěs 55 Modular - kombinace použitého příslušenství
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Bez příslušenství
25+20+51
25+36+20+51
25+21+29+51
25+36+21+29+51

7
8
A
C
W

=
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=

25+23+51
25+36+23+51
26+36
25+28 (+49...)
bez příslušenství pro jednotky
s vertikálním výdechem

Ohne Auslass

Elektromotor / Otáčky
J = 3x400V 2-otáčkový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3
L = 3x500V 2-otáčkový - vyšší otáčky - II 2G c IIB T4/T3
Pouze velikost 2 a 4:
M = 3x400V 1-otáčkový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
N = 3x400V 1-otáčkový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
O = 3x500V 1-otáčkový - nižší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3
P = 3x500V 1-otáčkový - vyšší otáčky - II 2G c IIB+H2 T4/T3

Závěs podstropní 56 (montážní sada)
0
1
2
3

=
=
=
=

Bez závitové tyče
Se závitovou tyčí 1 m
Se závitovou tyčí 2 m
Se závitovou tyčí 3 m

Elektrovybavení
K
S

= Svorkovnice (v plastové skříni)
= Spínač ventilátoru

Provedení oplášt´ování
D
E

= Industry - lakovaný ocelový plech v barvě RAL 7000
= Industry - nerezový plech
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Bezpečnost a upozornění pro uživatele
Toto je původní návod k používání ověřený výrobcem.
Vytápěcí jednotky SAHARA® MAXX HX jsou vyvinuty a vyráběny podle současných
technických a technologických trendů a podle uznávaných bezpečnostních a
technických norem a směrnic EU.
Vytápěcí jednotky SAHARA® MAXX HX jsou provozně bezpečné a odpovídají
vysokému jakostnímu standardu.
Technická úroveň odpovídá vysokým nárokům uživatelů na snadnou údržbu a servis.
Od každé jednotky však může hrozit nebezpečí uživateli nebo třetí osobě, jednotka se
může poškodit nebo může dojít i k jiným škodám. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně
nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Jednotka 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 jednotce i jiným
škodám a vede k jistému, bezpečnému a spolehlivému provozu jednotek
SAHARA® MAXX HX.
Bezpečnostní aspekty popisované v této kapitole jsou platné pro kompletní návod
k používání jednotek SAHARA® MAXX HX.

1.1

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

1.2

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

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

UPOZORNĚNÍ!
Symbol označuje upozornění na doplňující informace o vytápěcích jednotkách
SAHARA® MAXX HX a příslušenství.

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

6

PR-2009-0066-CZ • Změny vyhrazeny • K1-09/2014

SAHARA® MAXX HX

Bezpečnost a upozornění pro uživatele

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 či chladícího
média.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít
ke zraněním či škodám, způsobenými rotujícími částmi jednotky 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 JEDNOTCE!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může
dojít k poškození jednotky, příslušenství nebo regulace.
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1.3

Bezpečnost práce
V rámci vlastní bezpečnosti dodržujte následující bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Odpojte jednotku 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 jednotka na vhodném místě
v oblasti napájení zajištěna proti opětnému zapnutí.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM!
Před započetím prací na ventilech nebo přípojkách vedení média uzavřete přívod
topného nebo chladicího média, zabráníte tím úrazu opařením. S pracemi začněte
až poté, co dojde k ochlazení média v jednotce.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI!
Existuje nebezpečí úrazu rotujícími částmi ventilátoru! Odpojte jednotku před
započetím všech prací od napětí. Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném místě
v oblasti napájení zajištěna proti opětnému zapnutí.

1.4

Použití
Jednotky SAHARA® MAXX HX se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna1
a jsou určeny k topení, chlazení, větrání a filtraci oběhového a vnějšího (venkovního)
vzduchu průmyslových a skladových prostorů. Jednotky v zajištěném provedení jsou
označeny II 2G c IIB T4/T3 dle ČSN EN 14986, ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-5
ed. 2,ČSN EN 60079-0 ed. 4, ČSN EN 60079-7 ed. 2 a jednotky v provedení
s pevným závěrem II 2G c IIB+H2 T4/T3 dle ČSN EN 14986, ČSN EN 13463-1,
ČSN EN 13463-3, ČSN EN 60079-0 ed.4 a ČSN EN 60079-1 ed. 2. Jako příslušenství
se mohou dodávat kapsové filtry, směšovací komory a další příslušenství na sání,
závěsy, ovládací skříně.
Při jejich používání je třeba dbát návodu k používání a dodržovat předepsané pokyny
pro obsluhu a údržbu.

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

Jednotka

Hodnota pH (při 20 °C)
Vodivost (při 20 °C)
Obsah kyslíku

O2

Celková tvrdost
Rozpuštěná síra
Sodík
Železo

Hodnota
7,5 - 9

mS/cm

< 700

mg/l

< 0,1

°dH

1 - 15

S

nelze doložit
+

Na

2+

Fe , Fe

3+

mg/l

< 100

mg/l

< 0,1

Mangan

Mn

2+

mg/l

< 0,05

Amoniak

NH4+

mg/l

< 0,1

Cl

Chlorid
Sulfát
Dusitan
Dusičnan

-

mg/l

< 100

2-

mg/l

< 50

-

mg/l

< 50

NO3-

mg/l

< 50

SO4

NO2

Tab. 1-1: Mezní hodnoty pro média v uzavřených chladících a topných okruzích
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ŠKODY NA JEDNOTKÁCH!
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).

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.

ŠKODY NA ZDRAVÍ!
Jednotky SAHARA® MAXX HX nesmí být provozovány::
– v prostředí s vysokou prašností a vlhkostí
– v prostředí se silným elektromagnetickým polem
– v prostředí s agresivní atmosférou

1.5

Bezpečnostní předpisy a normy
Při montáži, elektrickém zapojování, uvádění do provozu, opravách a údržbě
vytápěcích jednotek SAHARA® MAXX HX je nutno respektovat platné bezpečnostní
předpisy, normy a obecně uznávaná technická pravidla.

• ČSN 33 1310 ed. 2
•
•
•
•

1.6

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a
spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrické
kvalifikace.
ČSN 33 2000-1 ed. 2
Elektrická instalace nízkého napětí.
ČSN 06 1008
Požární bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN 13501-1
Požárně technické vlastnosti hmot.
Stupeň hořlavosti stavebních hmot.
ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry
- Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.

Úpravy a změny
Na vytápěcí jednotce SAHARA® MAXX HX nebo jejích komponentech je zakázáno
provádět jakékoli změny a úpravy.
Jakákoliv změna nebo úprava jednotky nebo jejích komponent znamená pro jednotku
SAHARA® MAXX HX 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.
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1.8

SAHARA® MAXX HX

Výběr personálu a jeho odborná kvalifikace
UPOZORNĚNÍ!
Každá osoba, která je pověřena prací na jednotce SAHARA® MAXX HX 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.

10
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2

Technická data

2.1

Konstrukce jednotky
1a

1b

8
2
3

7
6

5

4

Obr. 2-1: Konstrukce jednotky SAHARA® MAXX HX
1a: Ventilátor v zajištěném provedení (pro prostředí II 2G c IIB T4/T3)
a s ochrannou mřížkou proti dotyku
1b: Ventilátor s pevným závěrem (pro prostředí II 2G c IIB+H2 T4/T3)
a s ochrannou mřížkou proti dotyku
2: Sací dýza
3: Komora ventilátoru
4: Výměník Cu/Cu (volitelné)

2.2

5:
6:
7:
8:

Opláštění výměníku
Základní listová žaluzie B (volitelná)
Protimrazová ochrana
Svorkovnice / Spínač

Specifikace materiálů

Část jednotky

Materiál

Ventilátor s ochrannou mřížkou

různé materiály

Sací dýza

pozinkovaný ocelový plech nebo pozinkovaný ocelový plech - lakovaný

Ventilatormodul

pozinkovaný ocelový plech nebo nerez

Výměník

Cu/Cu nebo Cu/Al nebo Fe/FeZn

Opláštění výměníku

pozinkovaný ocelový plech nebo nerez

Výdechová žaluzie

pozinkovaný ocelový plech nebo nerez nebo Al listy žaluzie + pozinkovaný
ocelový plech nebo Al listy žaluzie + nerez

Protimrazová ochrana

různé materiály

Svorkovnice / Spínač

různé materiály

Kondenzační vana

nerez

Tab. 2-1: Specifikace materiálů částí jednotky
PR-2009-0066-CZ • Změny vyhrazeny • K1-09/2014
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2.3

Popis jednotky
Vytápěcí (příp. i chladící) a větrací jednotka SAHARA® MAXX HX je sestavená z ventilátoru a výměníku v plášti z ocelového pozinkovaného (příp. lakovaného) plechu. Na
výdechové straně jednotky je instalována jedna z mnoha typů výdechových žaluzií (viz
typový klíč). Součástí výdechových žaluzií směšovacích jednotek je i čidlo protimrazové ochrany. Zadní strana jednotky je osazena axiálním ventilátorem s integrovanou
ochranou mřížkou, plně splňující požadavky ochrany proti úrazu rotujícím oběžným
kolem ventilátoru, podle ČSN EN ISO 13857. Zadní strana směšovací jednotky je vždy
osazena přírubou, k připojení prvků příslušenství, sloužící k zabezpečení filtrace vzduchu nebo k přivedení čerstvého vzduchu. Na boční straně ventilátorové skříně jsou
nanýtovány matice M8 (4 na každé straně) k zavěšení jednotky prostřednictvím konzol
nebo závěsů na stěnu či pod strop. Při vypnutém ventilátoru u chladících jednotek
musí být zabezpečeno uzavření chladícího média (aby nedocházelo ke kondenzaci
mimo prostor, který není opatřen kondenzační vanou). Nástěnné jednotky sloužící
k chlazení mají integrovanou kondenzační vanu připravenou pro volný odtok kondenzátu, u podstropní jednotky je kondenzační vana součástí vyústky.
Vnější průměr hrdla odtoku kondenzátu z kondenzační vany je 17 mm.

2.4

Provozní podmínky
Topná média

Provozní teplota
Chladící média

Nesmí být přiváděna topná média, která by mohla v důsledku koroze, popř. jiné chemické reakce, abraze nebo jiných agresivních látek, poškodit nebo zničit výměník či
jednotku. Jako topné médium mohou být použita pouze nekorozní, nehořlavá kapalná
média nebo páry.
Maximálně přípustné provozní teploty topných médií jsou uvedeny v tab. 2-2.
Aby bylo zamezeno tomu, že v provozu chlazení docházelo k překročení rosného bodu
a tvorbě kondenzátu na neizolovaných místech, nesmí být překročeny určité teploty
přiváděné vody resp. vypařovací teploty. Ty jsou závislé na teplotě a relativní vlhkosti
vzduchu, který je v okolí jed-notky a jsou uvedeny v diag. 2-1.
Např.: při teplotě prostředí =+26°C a rel. vlhkosti 50%, nesmí být vstupní teplota
chladící vody nižší než +5°C.

Přívodní teplota vody °C

Relativní vlhkost (%)

Prostorová teplota tR °C

Diag. 2-1: Meze použití pro provoz chlazení
12
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Meze použití

Meze použití výměníku
Funkce (kód v typ. klíči)
Topné médium
Ventilátor (kód v typ. klíči)
Prostředí

W

S

W (V)

S

voda

pára

voda

pára

J, L

J, L

M, N, O, P

M, N, O, P

Poloha
jednotky

Maximální
teplota
nasávaného
vzduchu

Příslušenství

II 2G c II B T4 II 2G c II B T3 II 2G c IIB+H2 T4 II 2G c IIB+H2 T3

bez ventilu

90°C

-

90°C

-

s ventilem

130°C

-

130°C

175°C

bez ventilu

90°C

90°C

-

s ventilem

130°C

130°C

130°C

180°C

s ventilem

-

144°C

-

-

bez ventilu

90°C

-

90°C

-

s ventilem

100°C

-

108°C

130°C

bez ventilu

90°C

-

90°C

-

s ventilem

100°C

100°C

108°C

130°C

Podstrop

40°C
40°C
40°C

Stěna

NE

40°C
30°C

Podstrop
Stěna

40°C
40°C
40°C

ANO

40°C

Tab. 2-2: Meze použití výměníku

UPOZORNĚNÍ!
U všech jednotek s teplotou přívodního média > 90°C, je nutné použití uzavíracího
ventilu (se zpětnou pružinou).

Maximální přípustné
povrchové teploty
jednotek

Maximální přípustná povrchová teplota jednotek je ovlivněna v podstatné míře teplotou
topného média, typu jednotky a způsobu montáže. Nesmí být překročeny maximální
teploty topného média uvedené v tab. 2-2.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny ostatní důležité údaje o výkonech, rozměrech, hmotnostech, připojení
média, akustických datech najdete uvedené v katalogu „Projekční data vytápěcích
jednotek SAHARA® MAXX HX“.

Jednotka

Max. teplota okolí

-20°C až +40°C

Max. teplota nasávaného vzduchu

-20°C až +40°C*

Provozní napětí

3 x 400 V, nebo 1 x 500 V~ 50 Hz

Krytí

IP 54

Max. relativní vlhkost vzduchu

95% při 25°C

Třída odolnosti proti korozi

C3 - střední podle ČSN EN ISO 12944-2

Max. obsah prachu

10mg / m3

Příkon motoru

viz typový štítek

*

V případech, kdy hrozí překročení maximální teploty nasávaného vzduchu (+40°C),
je nutné instalovat na sání jednotky termostat vstupního vzduchu
(např. Ex TAM 150 rozsah 10 až 50°C, ozn. 902017), který zajistí přerušení
dodávky topného média. Verzi jednotky s termostatem možno objednat jako
atypické provedení.
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2.6

Rozměry jednotky SAHARA® MAXX HX a připojení výměníku

2.6.1 Funkce jednotky - W (topení) nebo V (topení/chlazení)

Min. prostor pro montáž a obsluhu

Kondenzační vana s odtokem ∅ 17mm (pouze pro
funkci jednotky V)

Obr. 2-2: Rozměry vytápěcí (chladící) jednotky a připojení výměníku

Tabulka rozměrů pro provedení:
W - pouze topení (topná voda (PWW - teplá voda, PHW - horká voda))
V - topení (topná voda) / chlazení (chladící voda)
Rozměr / Velikost

1

2

3

4

A

642

738

866

1026

B

520

616

744

904

C

387

387

387

452

E (pro motor J, L)

120

120

140

140

-

223

-

250

G

418

514

642

802

H

451

547

675

835

I

300

300

400

400

J

273

273

273

348

K

457

553

681

841

L max (pro Cu/Al, Cu/Cu)

384

438

509

596

E (pro motor M, N, O, P)

L max (pro Fe/FeZn, Nerez)

383

431

495

575

M

470

566

694

854

Tab. 2-3: Rozměry jednotek
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2.6.2 Funkce jednotky - S (topení - pára) - pouze pro motory M, N, O, P

Min. prostor pro montáž a obsluhu

Obr. 2-3: Rozměry vytápěcí jednotky a připojení výměníku

Tabulka rozměrů pro provedení:
S - pouze topení (pára)
Rozměr / Velikost

2

4

A

738

1026

B

616

904

C

387

452

E (pro motor M, N, O, P)

223

250

G

514

802

H

547

835

I

300

400

J

273

348

K

553

841

L (pro Fe/FeZn, Nerez)

409

553

M

566

854

Tab. 2-4: Rozměry jednotek
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2.7

Zakončení hrdel výměníku

Konstrukční velikost
Počet řad trubek
Přípojky trubek
Výměníky
C, A
Výměníky
R, S, X

1
1

2

2
3

4

Závitová trubka (vnější závit)

1

3

2

3

4

4

1

2

3

4

22

28

35

28

-

-

R 1"

Hladká trubka vnější ∅ d [mm]

22

Závitová trubka (vnější závit)

R 1"

Hladká trubka vnější ∅ d [mm]

33,8

2

3

4

35

42

35

-

-

-

-

R 5/4"

22
-

1

-

28

R 1"

-

R 5/4"

R 5/4"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R 1"

-

-

-

R 5/4"

-

-

-

R 5/4"

-

-

-

Hladká trubka vnější ∅ d [mm] 33,8

-

-

-

33,8

-

-

-

42,4

-

-

-

42,4

-

-

-

R 1"

-

-

R 1"

-

-

R 5/4"

-

-

R 5/4"

-

33,8

-

-

33,8

-

-

42,4

-

-

42,4

-

Závitová trubka (vnější závit)

Výměníky
E

Závitová trubka (vnější závit)

-

Hladká trubka vnější ∅ d [mm]

-

42,4

28

R 1"

Výměníky
T, Y

33,8

-

42,4

Tab. 2-5: Zakončení hrdel výměníku

2.8

Hmotnosti jednotek a množství vody ve výměníku
Velikost

Hmotnost s výměníkem
Cu/Al
Cu/Cu
Fe/FeZn

Množství vody ve výměníku
Cu/Al a
Fe/FeZn
Cu/Cu
kg
kg
1,0
3,8

HX11

kg
21

kg
24

kg
46

HX12

22

27

67

1,7

7,2

HX13

24

29

–

2,5

–

HX14

25

32

–

3,2

–

HX21

29

29

63

1,3

5,2

HX22

31

33

90

2,4

10,1

HX23

33

37

–

3,4

–

HX24

36

41

–

4,3

–

HX31

38

41

80

1,8

7,4

HX32

42

48

127

3,5

14,4

HX33

45

54

–

5,3

–

HX34

49

61

–

6,3

–

HX41

54

63

123

3,0

10,7

HX42

59

73

177

5,6

20,9

HX43

64

82

–

8,4

–

HX44

70

92

–

9,9

–

Tab. 2-6: Hmotnosti jsou pro jednotky se základní listovou žaluzií a s 2-otáčkovým motorem
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Akustické údaje a elektrická data
Součtová hladina A-hodnocení

Hladina akustického výkonu (dB)

Otáčky
Velikost

Střední frekvence oktávového pásma (Hz)
Stupeň

U/min

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

Akustický
výkon

Akustický
tlak*

dB(A)

dB(A)

Max.
příkon

Max.
proud

kW

A

II 2G c IIB - Elektromotor J
1

2

3

4

2

1420

54

64

70

65

67

65

61

54

71

55

0,14

0,27

1

1230

58

69

65

61

62

61

57

48

67

51

0,12

0,20

2

1390

62

74

76

69

69

69

66

59

75

59

0,29

0,60

1

1130

64

65

97

64

65

65

61

54

70

54

0,23

0,41

2

910

79

67

73

68

67

67

64

56

73

57

0,31

0,58

1

730

62

70

65

62

63

63

59

50

69

52

0,23

0,38

2

890

78

75

85

74

73

70

67

60

80

63

0,44

0,80

1

690

67

84

73

73

68

66

62

55

75

59

0,32

0,52

II 2G c IIB - Elektromotor L
1

2

3

4

2

1440

54

64

70

65

67

65

61

54

71

55

0,17

0,38

1

1290

58

69

65

61

62

61

57

48

67

51

0,12

0,18

2

1400

62

74

76

69

69

69

66

59

75

59

0,33

0,52

1

1130

64

65

67

64

65

65

61

54

70

54

0,25

0,35

2

900

79

67

73

68

67

67

64

56

73

57

0,33

0,49

1

730

62

70

65

62

63

63

59

50

69

52

0,24

0,32

2

870

78

75

85

74

73

70

67

60

80

63

0,50

0,71

1

660

67

84

73

73

68

66

62

55

75

59

0,34

0,44

II 2G c IIB+H2 - Elektromotor M
2

1

930

63

59

68

61

61

58

53

43

66

49

0,30

0,67

4

1

680

72

77

76

71

65

61

56

49

73

56

0,30

0,66

II 2G c IIB+H2 - Elektromotor O
2

1

930

63

59

68

61

61

58

53

43

66

49

0,30

0,67

4

1

680

72

77

76

71

65

61

56

49

73

56

0,30

0,53

II 2G c IIB+H2 - Elektromotor N
2

1

1370

81

78

78

70

66

61

56

50

73

57

0,37

0,69

4

1

925

82

84

84

79

73

69

64

58

81

64

0,55

1,10

II 2G c IIB+H2 - Elektromotor P
2

1

1370

81

78

78

70

66

61

56

50

73

57

0,37

0,55

4

1

925

82

84

84

79

73

69

64

58

81

64

0,55

0,88

Tab. 2-7: Akustické údaje a elektrická data
* Akustický tlak: Směrné hodnoty ve vzdálenosti 5 m bočně od jednotky, při max. objemovém proudu vzduchu a prostoru s nízkou
reflexí. Objem průmyslových hal 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.
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2.10 Příslušenství na straně sání
K vytápěcí jednotce SAHARA® MAXX HX je možné dodat následující díly
příslušenství:
Označení

Obj. číslo

Provedení

Směšovací komora přímá*

ZHx.20#X

Venkovní vzduch a oběhový vzduch předsazeně o 90°

Směšovací komora stranová*

ZHx.21#X

Venkovní vzduch a oběhový vzduch protilehle

Uzavírací klapka*

ZHx.23#X

Z ocelového pozink. plechu

Nástavec pružný

ZHx.2520
ZHx.2530
ZHx.2540
ZHx.2550

Rám z ocelového pozink. plechu, II 2G T4, délka 150 mm
Rám z nerezu, II 2G T4, délka 150 mm
Rám z ocelového pozink. plechu, II 2G T4, délka 300 mm
Rám z nerezu, II 2G T4, délka 300 mm

Kanál 150

ZHx.26#0

Distanční díl pro připojení jakéhokoli příslušenství

Kanál 1000

ZHx.27#0

Spojovací díl délky 1000mm

Koleno 90°symetrické

ZHx.28#0

Symetricky se sbíhající, s montážními přírubami

Koleno 90°asymetrické

ZHx.29#0

Asymetricky se sbíhající, s montážními přírubami

Markýza

ZHx.3140

Ocelový pozinkovaný plech, II 2G T4.

Protidešt´ová žaluzie

ZHx.3240

Ocelový pozinkovaný plech, II 2G T4, zást. hloubka 45mm

Průchod pro šikmou střechu

ZHx.3440

Ocelový pozinkovaný plech, II 2G T4

Střešní hlavice

ZHx.3540
ZHx.3545

Lakovaný ocelový plech (RAL 9002), II 2G T4, bez filtr. vložky
Lakovaný ocelový plech (RAL 9002), II 2G T4, filtrační vložka
třídy M5

Náhradní kapsová filtrační vložka pro
střešní hlavici

ZHx.3845

Filtrační vložka třídy M5

Kapsový filtr

ZHx.3640
ZHx.3645

Bez filtrační vložky
S filtrační vložkou třídy M5

Náhradní kapsová filtrační vložka pro
kapsový filtr

ZHx.3945

Filtrační vložka třídy M5

Průchod střechou se soklem

ZHx.4940

Ocelový pozinkovaný plech, II 2G T4

Zední rám

ZHx.51#0

Distanční díl do otvoru ve zdi

Příruba

ZHx.52#0

Pouze pro oběhové jednotky

Závěs Kompakt C

ZHx.53#0

Pro oběhové jednotky

Závěs Modular

ZHx.55#0

Pouze nástěnná montáž

Podstropní závěs

ZHx.56#0
ZHx.56#1
ZHx.56#2
ZHx.56#3

Bez závitové tyče
Závitová tyč 1 m - M10
Závitová tyč 2 m - M10
Závitová tyč 3 m - M10

Tab. 2-8: Příslušenství na straně sání
Symbol „x“ - konstrukční velikost.
Symbol „#“ - 4 = ocelový pozinkovaný plech nebo 5 = nerez
* Označení typového klíče pro směšovací komory a uzavírací klapku vnějšího vzduchu podle
typu servopohonu:
ZHx.2xx0 - se servopohonem na straně stavby (průměr hřídele = 15,5mm)
ZHx.2xx1 - ručně přestavitelný
ZHx.2xx8 - servopohon 230V - Zóna 1
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3

Doprava a skladování

3.1

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

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

3.2

Manipulace a doprava jednotky
• Jednotku uchopit nebo zavěsit pouze přes spodní hrany mimo výdechových prvků
a vývodů z výměníku, případně zavěsit pomocí závěsů k tomu určených a
označených!
Při použití zdvíhacích a dopravních prostředků použít pouze prostředky s dostatečnou
nosností.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVEŠENÝMI BŘEMENY!
Vytápěcí jednotku nedopravovat nad osobami.

ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB!
Nepoužívat poškozené nosné prostředky.
Zdvižným vozíkem dopravovat pouze jednotky umístěné na paletě. Zajistit polohu
proti překlopení.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI!
Při manipulaci s jednotku nosit rukavice, bezpečnostní obuv a ochranný oděv.

Obr. 3-1: Transport jednotky
PR-2009-0066-CZ • Změny vyhrazeny • K1-09/2014
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Obr. 3-2: Nesprávná manipulace s jednotkou

3.3

Skladování
Vytápěcí jednotky SAHARA® MAXX HX chránit před vlhkostí resp. znečištěním a skladovat v prostorách chráněných proti povětrnostním podmínkám, které splňují parametry prostředí ve třídě IE 12 dle ČSN 60 721-3-1.
UPOZORNĚNÍ!
Přípustné skladovací podmínky:
Teplota vzduchu: -25 °C až +40 °C
Vlhkost vzduchu: 50 až 85 % bez kondenzace

3.4

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 (viz Specifikace materiálu na str. 11).
ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Všechny díly a provozní látky (jako olej, chladicí médium a směs vody a glykolu) je
nutné ekologicky zlikvidovat podle místních platných zákonů a ustanovení.
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4

Montáž

4.1

Nosnost montážního místa
UPOZORNĚNÍ!
Místo montáže musí být vhodné pro trvalé pojmutí hmotnosti vytápěcí jednotky a
eventuálně je musí prověřit statik nebo projektant.
K upevnění se na ventilátorovém modulu nacházejí dvakrát 4 matice M8
– viz obr. 2-2 a obr. 2-3 . Připevňovací materiál je přiložen u závěsů.

4.2

Podstropní montáž
Je třeba naplánovat: výšku zavěšení, vzdálenost jednotek a minimální vzdálenost od
stropu. Minimální montážní výška nad podlahou činí 2,7 m.
Max. výška zavěšení
při podstropní montáži

HX11

Max. výška
zavěšení (m)
11,5

HX12

9,8

HX13

9

HX14

7,5

HX21

14

HX22

13

HX23

12

HX24

11

HX31

13

HX32

12

HX33

11

HX34

10

HX41

14,5

HX42

13

HX43

12

HX44

11

Výška zavěšení

Velikost

Údaje v tabulce jsou orientační hodnoty
a platí pro teplotu výdechu Δ15 až 20 K
nad prostorovou teplotou

Obr. 4-1: Výška zavěšení při podstropní montáži

UPOZORNĚNÍ!
Maximální výška zavěšení při montáži na strop se mění v závislosti na teplotě
výdechu, nižších stupňů otáček a nižším objemovém proudu vzduchu kvůli
příslušenství.
Minimální vzdálenost od stropu A (viz obr. 4-1)
Minimální vzdálenost od stropu je nutná pro nasávání dostatečného množství vzduchu
a zachování přístupu v případě servisu a údržby.
Velikost

1

2

3

4

Rozměr A (mm)

300

300

400

400
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Vzdálenost jednotek při montáži na strop (viz obr. 4-2)
Pro dosažení celoplošného pokrytí místnosti doporučujeme tyto vzdálenosti jednotek:
6 až 12 m

3 až 6 m

Obr. 4-2: Vzdálenosti jednotek od sebe při montáži na strop

Montáž oběhové jednotky na strop s podstropním závěsem (ZHx.560x) viz obr. 4-7 a
směšovací jednotky viz obr. 4-8.

4.3

Nástěnná montáž
Je třeba pamatovat na: minimální výšku, směr výdechu proudu vzduchu, vzdálenost
jednotek (mezi sebou) a minimální vzdálenost od stěny (viz obr. 4-3).
ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB!
Minimální montážní výška nad podlahou činí 2,7 m.

UPOZORNĚNÍ!
Z tepelně technických důvodů by se vytápěcí jednotky při montáži na stěnu neměly
umístit příliš vysoko, aby i ve výšce podlahy bylo zaručeno promíchávání vzduchu.

Směr výdechu proudu vzduchu
Směr výdechu je nutné nastavit tak, aby v místnosti nedocházelo ke vzniku průvanu.
Proudění primárního vzduchu nesmí být nasměrováno proti zdím, nosníkům, jeřábům,
regálům, sloupům nebo podobným překážkám!
Doporučené vzdálenosti jednotek při montáži na stěnu (viz obr. 4-3)
Vzdálenosti jednotek mezi sebou závisí na potřebě tepla, počtu jednotek a jejich
uspořádání.
Minimální vzdálenost od stěny A (viz obr. 4-3)
Minimální vzdálenost od stěny je nutná pro nasávání dostatečného vzduchu a zachování přístupu v případě servisu a údržby.
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Velikost

1

2

3

4

Rozměr A (mm)

300

300

400

400
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10 až 15 m

8 až 11 m

5 až 7 m

8 až 11 m

Obr. 4-3: Vzdálenosti jednotek od sebe při montáži na stěnu

Dosahy proudu vzduchu při montáži na stěnu
Velikost
HX11

Dosah
max. (m)
8,2

HX12

7,7

HX13

7,1

HX14

6,8

HX21

9,5

HX22

9,1

HX23

8,7

HX24

8,3

HX31

9,3

HX32

8,9

HX33

8,1

HX34

7,5

HX41

10,8

HX42

10,2

HX43

9,6

HX44

8,9

Max. dosah proudu vzduchu

Údaje v tabulce jsou orientační
hodnoty a platí pro teplotu
výdechu Δ15 až 20 K nad
prostorovou teplotou

Obr. 4-4: Dosah proudu vzduchu

Montáž jednotky na stěnu se závěsem „Modular“ (ZHx.55xx) viz obr. 4-5, se závěsem
„Kompakt C“ (ZHx.53xx) viz obr. 4-6, a směšovací jednotky se závěsem „Modular“ viz
obr. 4-9.
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4.4

Montáž jednotky
UPOZORNĚNÍ!
Vytápěcí jednotky je nutné namontovat bezpečně, spolehlivě a opticky správně.
Z tohoto důvodu se doporučuje použít závěsy výrobce jednotek.

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Je bezpodmínečně nutné dbát na upevnění jednotek bez pnutí, zkroucení a vibrací.

UPOZORNĚNÍ!
Vytápěcí jednotky je nutné při montáži na strop vždy montovat vodorovně, aby bylo
možné odvzdušňování a vyprazdňování výměníku tepla. Upevňovací body:
Vytápěcí jednotky je nutné přišroubovat minimálně na 4 upevňovacích bodech.
Dbejte na ochranu laku při navařování hrdel výměníku.

Obr. 4-5: Nástěnná montáž oběhové jednotky se závěsem Modular (ZHx.55xx)
Obr. 4-7: Podstropní montáž oběhové jednotky s podstropním
závěsem (ZHx.560x)

Obr. 4-6: Nástěnná montáž oběhové jednotky se závěsem
Kompakt C (ZHx.53xx)
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ZH#.35 xx

ZH#.49 xx

ZH#.49 xx

ZH#.20 xx

ZH#.36 xx

ZH#.25 xx, event.
ZH#.26 xx
ZH#.56 xx

Obr. 4-8: :Podstropní montáž směšovací jednotky a příslušenství s podstropním závěsem (ZHx.560x)
ZH#.31 xx
ZH#.51 xx
ZH#.29 xx

ZH#.55x5

ZH#.21 xx
ZH#.36 xx
ZH#.25 xx

Obr. 4-9: : Nástěnná montáž směšovací jednotky a příslušenství se závěsem Modular (ZHx.55xx)

U směšovacích jednotek je příruba pro připevnění příslušenství namontována ve
výrobním závodu, u oběhových jednotek je nutné přírubu (ZHx.52x0) objednat jako
příslušenství a namontovat ji na místě instalace jednotky.
Směšovací komory musí být u nástěnného provedení v takové poloze, aby listy klapky
byly umístěny svisle (viz. obr. 4-9).
Jako první modul příslušenství je nutné namontovat buď Pružný nástavec (ZHx.25x0)
nebo Kanál 150 (ZHx.26x0). Viz příklady montáže na obr. 4-8 a obr. 4-9.
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5

Připojení médií

5.1

Potrubní přípojka
UPOZORNĚNÍ!
Vstupní a výstupní potrubí je nutné položit tak, aby se zabránilo vzniku mechanických pnutí na výměníku tepla a byla zaručena dobrá přístupnost
k vytápěcí jednotce při údržbě a opravách.
Přípojné vedení: Odvzdušnění vedení a výměníku tepla musí být zajištěno na místě
instalace!
Vstup/výstup topného/chladícího média: Dodržujte značení přípojek!
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Při montáži potrubí je nezbytně nutné přípojky topného média přidržet hasákem
popř. kleštěmi (viz obr. 5-1).

Obr. 5-1: Připojení vytápěcí jednotky k potrubí

5.2

Přívod topného média
Na přívodu topného média může být osazen uzavírací ventil (v závislosti na teplotě
topného média - viz tab. 2-1), který v případě vypnutí, event. výpadku el. napájení elektromotoru vytápěcí jednotky, automaticky uzavře přívod topného média do jednotky.
Servopohon uzavíracího ventilu se zpětnou pružinou musí být zapojen do ovládací
skříně, viz obr. 6-8.
Doporučené ventily a servopohony:

• Do prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV) - dodavatel BELIMO

•
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– kulový ventil dvoucestný R2025-S2 + SRF230A
– kulový ventil dvoucestný R2032-S3 + SRF230A
– kulový ventil třícestný R3025-S2 + SRF230A
– kulový ventil třícestný R3032-S3 + SRF230A
Do prostředí Zóna 1 - dodavatel VALVE + SCHISCHEK
– kulový ventil dvoucestný VL521T-AS-DN25-PN63-1" + ExMAX-15-F
– kulový ventil dvoucestný VL521T-AS-DN32-PN63-5/4" + ExMAX-15-F
– kulový ventil třícestný VL320L-AS-DN25-PN63-1" + ExMAX-15-F
– kulový ventil třícestný VL320L-AS-DN32-PN63-5/4" + ExMAX-15-F

PR-2009-0066-CZ • Změny vyhrazeny • K1-09/2014

SAHARA® MAXX HX

5.3

Připojení médií

Rozměry připojení
Rozteče hrdel výměníku jsou uvedeny na obr. 2-2 a obr. 2-3 na str. 14 a str. 15 a
zakončení hrdel výměníku viz tab. 2-5.

5.4

Připojení odtoku kondenzátu
Pro správný odtok kondenzátu musí být na místě montáže odvod kondenzátu připojený ke kondenzační vaně (viz k jednotce přiložený návod k používání „Žaluzie“ str. 5).

• Nasuňte a utěsněte plastovou hadici nebo měděnou trubku na připravené hrdlo
kondenzační vany.

• Odvod kondenzátu položte ve spádu.
• Při připojování odvodu kondenzátu ke kanalizaci je nutné přihlížet k předpisům
o likvidaci odpadních vod (sifón).

UPOZORNĚNÍ!
Odvody kondenzátu pokládejte vždy s dostatečným spádem!
U odvodu kondenzátu samospádem nebo u odvodu ven není nutná instalace sifónu.
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6

Elektrické zapojení
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 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.

• ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry
- Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.

6.1

Schémata elektrického zapojení
Elektrické zapojení vytápěcích jednotek SAHARA® MAXX HX je nutné provést pouze
podle platných schémat el. zapojení. Schéma elektrického zapojení je umístěno na
vnitřní straně víka plastové skříně svorkovnice jednotky nebo přiloženo jako samostatný list.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Ve schématech zapojení se neudávají žádná ochranná opatření. Při zapojování
musí být vždy zohledněny platné normy a předpisy.

6.1.1 Kabeláž (zapojení vodičů)
Instalace kabelů se řídí podle místních podmínek.
Určení druhů kabelů a jejich průřezů vodičů určuje autorizovaná odborná firma. Zapojení na straně stavby a rozmístění vodičů musí být vhodné pro vysoké teploty.
Pro termistor 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 stříkající vodě).
6.1.2 Ochrana motoru termistorovým čidlem
Termistorová čidla zapouzdřená ve vinutí motoru způsobují ve spojení s vestavěnou
ochranou motoru v ovládací skříni (např. 986810.3, 986920.3 nebo 986960.3) odpojení ventilátoru při překročení nejvýše přípustné teploty vinutí. Pokud není jednotka
provozována s ovládací skříní, musí být motor jištěn vypínacím relé s označením
Ex II (2) G nebo relé pro jednotky GEA s označením U-EK230E.
6.1.3 Ovládání základní jednotky
K ovládání jednotky je možno použít ovládací skříně určené pro oběhové nebo
směšovací jednotky viz blokové schéma na str. 33 a str. 34.
Je zakázáno ovládání jednotek změnou frekvence nebo poklesem napětí.
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Svorkovnice / Spínač ventilátoru
Jednotka SAHARA® MAXX HX je dodávána se svorkovnicí nebo spínačem ventilátoru.

Zemnící
svorka

Obr. 6-1: Elektroskříň a uzemnění

Elektrické zapojení jednotky a svorkovnice / spínače ventilátoru provádět pouze podle
platných schémat zapojení.
Elektroinstalace vytápěcích jednotek musí být provedena v souladu s ČSN EN 60079-14
ed. 3.
Vždy je nutné zabezpečit nadproudovou ochranu motoru včetně využití dalších zabezpečovacích prvků dle kap. 6.1.2.

6.2.1 Uzemnění
Všechny smontované výrobky musí být vodivě propojeny a uzemněny (viz obr. 6-1).
Termistory a nadproudová ochrana musí být v činnosti.
Po montáži zkontrolovat ochranný obvod. Elektrický odpor mezi ochrannou svorkou
zemnícího vodiče a jakýmkoli vodivým dílem, kterého se lze bez problémů dotknout,
smí činit max. 0,1 Ohm.
Rozdíl potenciálů u dílů příslušenství se odstraní spojením dílů pomocí přiložených
šroubů, matic a vějířových podložek.
.
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6.3

Schéma zapojení motoru (označení motoru J, L)
2-stupňový 3-fázový motor s vnějším rotorem - zajištěné provedení
–
–
–
–
–

s termistorovým čidlem
spínání skluzu
schéma vinutí Δ/Y
nepřepínatelné napětí
provozní napětí: viz. typový štítek

6.3.1 2-stupňový provoz při provozním napětí 3 x 400 V (3 x 500V) - jednotky se svorkovnicí
– regulace ovládací skříní typ 986920.3 nebo 986960.3 pro 3x400V (motor J),
986820T.51 nebo 986860T.51 pro 3x500V (motor L)
– propojovací vodič: 6 + PE = 7 připojovacích žil
– odstíněné vedení: 2 K-připojovací žíly

Obr. 6-2: Schéma zapojení - 2-stupňový provoz - jednotka se svorkovnicí

6.3.2 1-stupňový provoz při provozním napětí 3x400V (3x500V) - jednotky se svorkovnicí
– regulace ovládací skříní typ 986810.3 nebo 986811.3 pro 3x400V (motor J),
986810T.51 nebo 986811T.51 pro 3x500V (motor L)
– propojovací vodič: 3 + PE = 4 připojovací žíly
– odstíněné vedení: 2 K-připojovací žíly
1-stupňový provoz ve vysokých otáčkách (Δ)

1-stupňový provoz v nízkých otáčkách (Y)

Obr. 6-3: Schéma zapojení – 1-stupňový provoz (přemostění ze strany stavby)
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6.3.3 2-stupňový provoz při provozním napětí 3x400V (3x500V) - jednotky se spínačem ventilátoru
– regulace ovládací skříní typ 986920.3 nebo 986960.3 pro 3x400V (motor J),
986820T.51 nebo 986860T.51 pro 3x500V (motor L)
– propojovací kabel: 6 + PE = 7 připojovacích žil
– odstíněné vedení: 2 připojovací žíly termistoru
GEA SAHARA®MAXX HX (II 2G IIB T4/T3)
Elektromotor

Termistor
Spínač ventilátoru

Ovládací skříň
pro 400 V: 986920.3 nebo 986960.3
pro 500 V: 986820T.51 nebo 986860T.51

Obr. 6-4: Zapojení spínače ventilátoru – 2-stupňový provoz

6.3.4

1-stupňový provoz při provozním napětí 3x400V (3x500V) - jednotky se spínačem ventilátoru
– regulace ovládací skříní typ 986810.3 nebo 986811.3 pro 3x400V (motor J),
986810T.51 nebo 986811T.51 pro 3x500V (motor L)
– propojovací vodič: 3 + PE = 4 připojovací žíly
– odstíněné vedení: 2 připojovací žíly termistoru
1-stupňový provoz při vysokých otáčkách (Δ)
Spínač ventilátoru

Vodiče od motoru (stupně otáček)
je třeba zapojit do spínače ventilátoru.
Přemostění realizovat ze strany
stavby.

1-stupňový provoz při nízkých otáčkách (Y)
Spínač ventilátoru

Obr. 6-5: Zapojení spínače ventilátoru – 1-stupňový provoz
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6.4

Schéma zapojení motoru 3x400V (3x500V) (označení motoru M, N, O, P):
1-stupňový 3-fázový motor – pevný závěr
– regulace ovládací skříní typ 986810 nebo 986811 pro
3x400V (motor M, N), 986810T.51 nebo 986811T.51 pro
3x500V (motor O, P)
– propojovací vodič: 3 + PE = 4 připojovací žíly
– odstíněné vedení: 2 připojovací žíly termistoru

Elektromotor
II 2G c IIB+H2 T4/T3

Svorkovnice

Elektromotor - II 2G c IIB+H2 T4/T3

Spínač ventilátoru

Obr. 6-6: Zapojení 1-stupňového 3-fázového motoru
- pevný závěr

6.5

Monitorování protimrazové ochrany směšovací jednotky a zapojení servopohonu
klapky směšovací komory

SAHARA® MAXX HX (II 2G c IIB(+H2) T3, T4)
Serpohon klapky směšovací
komory

Protimrazová ochrana
Při poklesu teploty
3 - 2 otvírá
3 - 1 zavírá

Sledování teploty výměníku se uskutečňuje prostřednictvím
protimrazových termostatů.
Ve spojení s ovládací skříní (např. 986960.3) proběhne odpojení ventilátoru a uzavření případně připojené směšovací klapky. Po odstranění chyby a samočinném přepnutí
protimrazového termostatu lze vytápěcí jednotku přes pozici 0
přepínače otáček na ovládací skříni uvést opět do provozu.
Při zapojení servopohonu klapky směšovací komory v Zóně 1 je
nutné dodržet následující pokyny:
Při ručním odpojení vytápěcí jednotky, ext. kontaktu dálkového
spínače nebo při nebezpečí zamrznutí musí být řízením jednotky zajištěno, že bude v provozu servopohon klapky směšovací
komory.
Při zapojení je třeba se řídit přiloženým návodem k používání od
firmy Schischek.

Svorkovnice
směšovací komory

Obr. 6-7: Zapojení protimrazového termostatu
a servopohonu smìšovací komory

6.6

Zapojení servopohonu ventilu topného média s ovládací skříní
Servopohon uzavíracího ventilu
(při použití v prostředí Zóna 1
musí být servopohon/ventil
určen do tohoto prostředí
- označení ATEX

Ovládací skříň

Servopohon ventilu topného média musí být zapojen do ovládací skříně (viz obr. 6-9 a obr. 6-10).
Doporučené ventily a servopohony viz kap. 5.2.

Ovládací skříň montovat
mimo prostředí Zóna 1

Obr. 6-8: Zapojení servopohonu uzavíracího ventilu
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Montáž ovládací skříně a zapojení jednotky
Ovládací skříň namontovat na předem stanovené místo (mimo Zónu 1).
(Ovládací skříň je volitelné příslušenství).
Zda budou jednotky zapojeny jednotlivě nebo skupinově v rámci jedné skupiny se určí
v závislosti na příbuznosti jednotlivých jednotek dle topného pásma. Při kabeláži skupiny jednotek je nutné použít mezisvorkovnici (umístěnou mimo Zónu 1). V rámci jedné
skupiny mohou být zapojeny maximálně 2 vytápěcí jednotky (podmíněno technikou
úplné ochrany motoru).

6.7.1 Příklad instalace
Skupina jednotek sestávající se z oběhových vytápěcích jednotek
SAHARA® MAXX HX s ovládací skříní
Uzavírací ventil viz kap. 5.2 (ze strany stavby)

Prostorový termostat
typ 902014 nebo
902016

Zóna 1
Zóna BNV
Mezisvorkovnice
Typ 981860

Napájení
400 V/50 Hz
(500 V/50 Hz)

Čárkovaně - v případě montáže
termostatu vstupního vzduchu:
Mezisvorkovnice (není součástí
dodávky GEA)

(1) Vodič motoru: 7 připojovacích žil (motory J, L)
4 připojovací žíly (motory M, N, O, P)
(2) Termistor: 2 připojovací žíly (odstíněné vedení)
(3) Prostorový termostat: 3 připojovací žíly (musí být
instalován v termické oblasti působení vytápěcí
jednotky)

Ovládací skříň
Typ 986810.3 nebo 986920.3
(Typ 986810T.51 nebo 986920T.51)

(4) Termostat vstupního vzduchu: 4 připojovací žíly
(5) Uzavírací ventil: 3 připojovací žíly (viz obr. 6-8)

Obr. 6-9: Skupina jednotek sestávající se z oběhových vytápěcích jednotek SAHARA® MAXX HX s ovládací skříní
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Skupina jednotek sestávající se ze směšovacích vytápěcích jednotek
SAHARA® MAXX HX s ovládací skříní
Uzavírací ventil viz kap. 5.2 (ze strany stavby)

Prostorový termostat
typ 902014 nebo
902016

Zóna 1
Zóna BNV

Mezisvorkovnice
Typ 981865

(1) Vodič motoru: 7 připojovacích žil (motory J, L)
4 připojovací žíly (motory M, N, O, P)
(2) Termistor: 2 připojovací žíly (odstíněné vedení)
Napájení
400 V/50 Hz
(500 V/50 Hz)

(3) Servopohon klapky směšovací komory:
5 připojovacích žil
(4) Protimrazový termostat: 4 připojovací žíly
(5) Prostorový termostat: 3 připojovací žíly (musí být
instalován v termické oblasti působení vytápěcí
jednotky)
(6) Uzavírací ventil: 3 připojovací žíly (viz obr. 6-8)

Ovládací skříň
Typ 986811.3 nebo 986960.3
(Typ 986811T.51 nebo 986960T.51)

Obr. 6-10: Skupina jednotek sestávající se ze směšovacích vytápěcích jednotek SAHARA® MAXX HX s ovládací skříní
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Uvedení do provozu

Uvedení do provozu
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před všemi prováděnými pracemi jednotku odpojte od napětí.
Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném místě elektrického napájení na místě
montáže zajištěn proti opětovnému 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.
UPOZORNĚNÍ!
Před uvedením do provozu je nutné dbát na čistotu:
– výdechu jednotky (výměníku)
– kondenzační vany
– a filtru (pokud je součástí příslušenství).
Případně je nutné tyto součásti vyčistit resp. vyměnit filtrační médium.
Elektrické přístroje a nábytek chraňte před stříkající vodou.

7.1

Předpoklady pro uvedení do provozu
– Celkové zařízení, ke kterému patří tato vytápěcí jednotka (včetně příslušenství), je
správně instalováno jak mechanicky, tak elektricky.
– Zařízení a tím i jednotka SAHARA® MAXX HX, je bez napětí.
– Všechna vedení médií byla vypláchnuta a jsou bez nečistot a cizích těles.
– Zařízení je řádně naplněno médiem.

7.1.1 Před uvedením do provozu je nutné provést následující kontroly:
• Zkontrolujte řádné připevnění a nepoškozenost vytápěcí jednotky
• Kontrola volného chodu ventilátoru; minimální mezera mezi oběžným kolem
ventilátoru a sací dýzou musí být minimálně 1% průměru oběžného kola
• Otevřete ventily potrubí.
• Jestliže byla vedení médií / výměníky tepla po montáži vyprázdněna, odborně je
naplňte a odvzdušněte (viz kap. 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.
• Kontrola správného směru proudění vzduchu (odpovídá správnému směru otáčení
ventilátoru): Směr otáčení ventilátoru je v pořádku, pokud je vzduch vyfukován
výdechovou žaluzií jednotky do prostoru.
• Nastavit žaluzie na požadovaný směr proudu vzduchu. Proud vzduchu nastavit tak,
aby v pobytové oblasti nevznikal nežádoucí průvan!
• Kontrola funkce ochranných prvků (termostat vstupního vzduchu - uzavírací ventil)
• Po provedení kontrol uzavřete plastovou skříň svorkovnice.

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/chladicí
médium.
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7.3

Kontrola odtoku kondenzátu
UPOZORNĚNÍ!
Při provozu chladicí jednotky se tvoří kondenzovaná voda, i na neizolovaných vedení
médií.

Zkontrolujte:
– Čistotu a správnost instalace kondenzační vany (viz přiložený montážní návod „Žaluzie“)
– Postupně nalévejte vodu do kondenzační vany, voda musí plynule odtékat
plastovým odtokem.

7.4

Kontrola funkce protimrazové ochrany (pouze u směšovacích jednotek)
Jednotky s přívodem venkovního vzduchu jsou vybaveny termostatem protimrazové
ochrany, který při teplotách nižších než cca 5 °C přeruší elektrické napětí servomotoru.
Klapka směšovací komory se uzavře.

• Pokud ještě není zapnuté elektrické napájení, zapněte jej.
• Zkontrolujte zavírání venkovní klapky směšovací komory.
• Zkontrolujte vypínání servomotoru a zavírání klapky při teplotách nižších než 5°C.
Postříkejte proto čidlo ledovým sprejem. Čidlo je umístěno v prostoru vyústky.

• Zkontrolujte otevírání regulačního ventilu.
• Zkontrolujte, zda se vypíná ventilátor.
• Po kontrole jednotku opět vypněte.
7.5

Nastavení sekundární žaluzie Basic
Sekundární žaluzie Basic optimálně přivádí vzduch upravený jednotkou do vytápěného
prostoru. Regulace sekundární žaluzie nastavuje optimální úhel výdechu vzduchu. Tak
lze prostor větrat bez tvorby průvanu; současně se minimalizuje teplotní vrstvení ve
vytápěném prostoru.
Nastavení sekundární žaluzie:
Ruční nastavení je znázorněno na obr. 7.1

Obr. 7-1: Ruční nastavení sekundární žaluzie Basic

7.6

Provoz
Zapnutí nebo vypnutí ventilátoru jednotky prostřednictvím přepínače otáček na ovládací
skříni (např. 986 920.3), prostorovým termostatem nebo spínačem ze strany stavby.

7.7

Provozní pokyny
Musí být zajištěn volný průchod vzduchu jednotkou, musí být umožněno volné šíření
proudu vzduchu na výdechu jednotky. Proud vzduchu nastavit tak, aby v pobytové
oblasti nevznikal průvan! Spínač ventilátoru na jednotce slouží pouze k odpojení ventilátoru. Spínač ventilátoru na jednotce není hlavní ani nouzový vypínač.

7.8

Odstavení z provozu
Přepínač otáček na ovládací skříni (např. 983920.3) jednotky nastavit na „0“ příp.
přestavit hlavní jistič do polohy „VYP“.
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8.1

Údržba

Údržba

UPOZORNĚNÍ!
Doporučuje se uzavřít smlouvu o údržbě se servisní firmou.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Vytápěcí jednotku odpojte od napětí a zabezpečte proti nechtěnému opětovnému
zapnutí!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI JEDNOTKY!
Vyčkejte zastavení ventilátoru!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI MÉDII!
Vyčkejte ochlazení výměníku tepla a vytápěcí jednotky!

UPOZORNĚNÍ!
Údržba vytápěcí jednotky spočívá v periodickém provádění prohlídek a odstraňování případných závad. Doporučuje se údržba jednou ročně (zpravidla před topným
obdobím). Údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li vytápěcí jednotka odpojena do
sítě, a smí ji provádět pouze personál s příslušnou kvalifikací.
Součástí kontroly jednotky musí být funkční zkouška ventilátoru a kontrola výměníku
tepla. Znečištění výměníku tepla je třeba v případě potřeby odstranit. Kontrola volného
chodu ventilátoru; minimální mezera mezi oběžným kolem ventilátoru a sací dýzou
musí být minimálně 1% průměru oběžného kola
Znečištěný výměník tepla je možné vyčistit stlačeným vzduchem nebo omytím vodou
a čisticím prostředkem. Při čištění výměníku tepla se nesmějí poškodit lamely
výměníku nebo žaluzie.
ŠKODY NA JEDNOTKÁCH!
Lamely se při čištění výměníku tepla nesmějí poškodit nebo zdeformovat.
V opačném případě dojde ke snížení topného výkonu. Jestliže je vytápěcí jednotka
v zimním období mimo provoz, je nutné vypustit vodu z výměníku tepla. Jinak hrozí
poškození výměníku tepla zamrznutím.
Při čištěním proudem vody nesmí proud mířit na elektromotor nebo elektrické části,
eventuálně je nutné demontovat motor ventilátoru.
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Přehled pravidelných intervalů údržby
Následující intervaly údržby je nutné provádět v uvedených časových intervalech.

Před zimním
obdobím

Ročně

Pololetně

Čtvrtletně

Kontrola filtru

Před obdobím
chlazení

Intervaly údržby
Komponenty

x

Kontrola prostoru sání*

x

Kontrola výdechové žaluzie*

x

Kontrola ventilátoru resp. prostoru ventilátoru*

x

Kontrola šroubových spojení vedení médií **

x

Kontrola elektrických zapojení

x

Kontrola uzemnění

x

Odvzdušnění výměníku **

x

Čištění kondenzační vany **

x

Kontrola odtoku kondenzátu, popř. kontrola sifonu na
místě instalace **
Kontrola nemrznoucí směsi (je-li přítomna) v médiu **

x
x

* V případě potřeby vyčistit a uvolnit od nečistot
** Závislé na modelové variantě
Tab. 8-1: Přehled intervalů údržby

8.2

Čištění výměníku

Obr. 8-1: Postup čištění výměníku

Při čištění výměníku je nutné odstranit z jednotky některé její díly a to v pořadí (1-3)
uvedeném na obr. 8-1. Čištění výměníku proveďte proudem teplé vody na lamely
výměníku. Jednotku smontujte v uvedeném pořadí (5-7) na obr. 8-1. Při následném
uvádění jednotky do provozu postupujte podle kap. 7 „Uvedení do provozu“.
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ŠKODY NA JEDNOTKÁCH!
Lamely se při čištění výměníku tepla nesmějí poškodit nebo zdeformovat. V opačném případě dojde ke snížení topného výkonu. Jestliže je vytápěcí jednotka v zimním období mimo provoz, je nutné vypustit vodu z výměníku tepla. Jinak hrozí
poškození výměníku tepla zamrznutím.
Při čištěním proudem vody nesmí proud mířit na elektromotor nebo elektrické části,
eventuálně je nutné demontovat motor ventilátoru.

8.3

Čtvrtletní údržba

8.3.1 Výměna filtru
Je-li jednotka osazena filtrem, je nutné kontrolovat jeho čistotu. Při nárůstu tlakové ztráty
na maximální hodnotu tlakové ztráty danou projektem, je třeba filtrační vložku vyměnit.
Pokud je jednotka vybavena z výroby presostatem, je nutno presostat na tuto hodnotu
nastavit (z výroby není nastaven) a na nutnost výměny pak upozorní kontrolka na ovládací skřínce, ke které je presostat připojen.
K objednání náhradního filtru použijte typový klíč příslušenství na str. 3.

2

Poz. 1: Střešní hlavice strana sání
Poz. 2: Kapsová filtrační vložka M5
Odšroubujte boční šrouby s plastovou hlavicí a
otevřete horní díl střešní hlavice.
Vyjměte a nahraďte kapsovou filtrační vložku.
Uzavřete hlavici a zašroubujte šrouby s plastovou
hlavicí.

1
Obr. 8-2: Výměna filtrační vložky ve střešní hlavici ZHx.35xx

2

1

Poz. 1: Filtrační komora
Poz. 2: Kapsová filtrační vložka M5
Uvolněte bočnici filtrační komory (1) pootočením
rychlouzávěrů o 90°, vyklopte bočnici, vysuňte a
nahraďte kapsovou filtrační vložku (2). Kapsovou
filtrační vložku zasuňte do filtru, uzavřete bočnici
filtrační komory a zajistěte pootočením rychlouzávěrů o 90°.

Obr. 8-3: Výměna kapsové filtrační vložky v kapsovém filtru ZHx.36xx
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Údržba

8.4

Pololetní údržba

8.4.1 Kontrola ventilátoru
Součástí kontroly jednotky musí být funkční zkouška ventilátoru. Kolo ventilátoru se
musí volně otáčet a musí mít po celém obvodu stejnoměrnou vzdálenost od vstupní
dýzy; minimální mezera mezi oběžným kolem ventilátoru a sací dýzou musí být
minimálně 1% průměru oběžného kola.

8.5

Před obdobím chlazení

8.5.1 Vyčištění kondenzační vany
Pouze pro chladicí jednotky

• Vyčistěte kondenzační vanu.
• Zkontrolujte bezchybný odtok kondenzátu z vany a případně sifon instalovaný na
•
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místě montáže.
Zkontrolujte a popř. vyčistěte výtok kondenzační vany.
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8.6

Údržba

Odstraňování poruch

Porucha

Možná příčina

Odstranění poruchy

Ventilátor nefunguje
Spínač ventilátoru je zapnutý
Světelné kontrolky 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 jednotky je defektní

Vyměňte jističe
(pouze kvalifikovaný personál)

Regulátor odpojil ventilátor po dosažení
prostorové teploty

Viz návod k používání ovladačů

Ventilátor nefunguje
Spínač ventilátoru je zapnutý
Světelná kontrolka STOP (Porucha) svítí

Zareagovala ochrana motoru

Zkontrolujte teplotu motoru a případně
nechejte motor zchladit a znovu ho
zapněte* (při opakovaném výskytu
problému zjistěte příčinu přehřívání)

Jednotka je příliš hlučná

Zablokovaná oblast sání nebo výdechu
vzduchu

Na sání/výdechu vzduchu odstraňte
zúžená místa a ohyby

Hluk ložiska ventilátoru

Vyměňte defektní ventilátor
(pouze kvalifikovaný personál)

Zanesený filtr

Vyčistěte/vyměňte filtr (viz str. 32)

Ventilátor nefunguje

Viz výše

Malé množství vzduchu

Zkontrolujte čistotu vzduchové cesty

Jednotka netopí/topí nedostatečně

Zablokovaná oblast sání/výdechu vzduchu Uvolněte a popř. vyčistěte vzduchové cesty
Ventilátor je zablokovaný/defektní

Zkontrolujte, popř. vyměňte ventilátor
(pouze kvalifikovaný personál)

Zanesený filtr

Vyčistěte/vyměňte filtr (viz str. 32)

Topné médium není teplé

Zapněte topné zařízení (kotel)
Zapněte oběhové čerpadlo
Odvzdušněte zařízení

Požadovaná teplota na ovladači/termostatu Požadovanou teplotu na ovladači/
je nastavena na příliš nízkou teplotu
termostatu nastavte na vyšší hodnotu

Únik kapaliny v oblasti jednotky

Ovladač/termostat resp. čidlo je umístěn
nad zdrojem tepla nebo je vystaven
přímému slunečnímu záření

Ovladač/termostat resp. čidlo umístěte
na vhodnější místo
(pouze kvalifikovaný personál)

Malé množství topného média

Kontrola činnosti čerpadla kotle

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)

Regulátor neustále spíná

Ovladač/termostat resp. čidlo jsou
umístěny na nevhodném místě (např. u
otevřených dveří nebo v zóně výdechu
jednotky)

Umístěte ovladač/termostat resp. čidlo na
vhodnější místo, na kterém bude možné
ověřit teplotu místnosti
(pouze kvalifikovaný personál)

Teplota média je příliš vysoká/nízká

Zkontrolujte teplotu média z kotle a
porovnejte s výpočtovými teplotami
z projektu
(pouze kvalifikovaný personál)

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

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

9

Demontáž a likvidace
ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Demontáž a likvidaci vytápěcí jednotky SAHARA® MAXX HX smí provádět pouze
autorizovaný odborný personál!

9.1

Demontáž
Při demontáži vytápěcí jednotky SAHARA® MAXX HX postupujte takto:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Odpojte jednotku 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 jednotka na vhodném místě v oblasti napájení zajištěna proti
opětnému zapnutí.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU VYSOKÝM TLAKEM!
Při všech pracích v souvislosti s uvedením vytápěcí jednotky 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.

• Odpojte všechny přípojky - Při tom zajistěte, aby nevytékaly žádné provozní látky.
• Odpojte uzemnění.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Zajistěte vytápěcí jednotku proti sklouznutí. Bezpodmínečně respektujte přepravní
pokyny.

42
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Revizní list
Pravidelná kontrola.
V rámci pravidelné kontroly, která musí být prováděna periodicky min. jednou za rok kontrola funkce ochranných prvků,
tzn. uzavírací ventil topného média se musí bez el. napětí automaticky uzavřít a jednou za tři roky musí být odstraněn
usazený prach a nečistoty. Přitom musí být zkontrolován elektrický ochranný obvod (naměřený el. odpor max. 0,1 Ohm).
Perioda kontroly závisí na provozních podmínkách ventilátoru. Provedení kontroly musí být zaznamenáno v tomto
návodu k použití.
Osvědčení o provedení revize jednotky
Vytápěcí jednotka SAHARA® MAXX HX .....................................................................................................................
(typ doplnit při 1. revizi)

Příslušenství ZH

...................................................................................................................................

(typ doplnit při 1. revizi)

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Revize 1 byla provedena......................................................................................................... (Datum, razítko, podpis)

Revize 2 byla provedena......................................................................................................... (Datum, razítko, podpis)

Revize 3 byla provedena......................................................................................................... (Datum, razítko, podpis)

Revize 4 byla provedena......................................................................................................... (Datum, razítko, podpis)

Revize 5 byla provedena......................................................................................................... (Datum, razítko, podpis)

Revize 6 byla provedena......................................................................................................... (Datum, razítko, podpis)

Revize 7 byla provedena......................................................................................................... (Datum, razítko, podpis)

Revize 8 byla provedena..........................................................................................................(Datum, razítko, podpis)

Revize 9 byla provedena..........................................................................................................(Datum, razítko, podpis)

Revize 10 byla provedena........................................................................................................(Datum, razítko, podpis)
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODċ
podle § 13 odst. 2 zákona þ. 22/1997 Sb. ve zQČQí pozGČjších zmČn a doplĖNĤpodle smČrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 2006/42/ES,
2004/108/ES a naĜízení vlády þ. 23/2003 Sb., 176/2008 Sb., 616/2006 Sb. /jedná se o pĤvodní ES prohlášení o shodČ/
2014/038 – v.þ. 5AA51516

Výrobce: GEA Heat Exchangers a.s., Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec, ýHská republika, Iý: 46708375
Osoba povČĜená kompletací technické dokumentace:
GEA Heat Exchangers a.s., Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec, ýHská republika, Iý: 46708375
Popis výrobku:
Vodní a parní vytiSČcí jednotky

SAHARA® MAXX / GEA MultiMAXX®
typové provedení
HX xx.xxxxxx.Jxx; HX xx.xxxxxx.Lxx; HX xx.xxxxxx.Mxx; HX xx.xxxxxx.Nxx; HX xx.xxxxxx.Oxx; HX xx.xxxxxx.Pxx

VČtrací jednotky

SAHARA® Vent / MAXX® Vent
typové provedení
VX xx.xxxxxx.Jxx; VX xx.xxxxxx.Lxx; VX xx.xxxxxx.Mxx; VX xx.xxxxxx.Nxx; VX xx.xxxxxx.Oxx; VX xx.xxxxxx.Pxx
Výrobky jsou urþeny k vytápČní, chlazení a vČtrání v prostorách s nebezpeþím výbuchu; jako topné médium využívají vodu nebo
páru. Jsou urþeny pro provoz pĜi teplotČ okolí od -20°C do +40°C.
II 2G c IIB T4/T3: Pouze vytáSČcí jednotky typové Ĝady HX xx . xxxxxx . Jxx; HX xx . xxxxxx . Lxx, velikosti
Provedení
1 až 4. VytáSČcí jednotky se skládají z axiálního ventilátoru pohánČného el. motorem a teplovodního výmČníku krytého
II
plášWČm. Je použita sestava typové Ĝady FB axiálního ventilátoru s el. motorem Ĝady MK 106-D v zajišWČném provedení
2G c EEx e IIB T4 firmy ZIEHL-ABEGG AG. Sací strana ventilátoru je kryta ochrannou mĜížkou.
Provedení
II 2G c IIB + H2 T4/T3: Pouze vytáSČcí jednotky typové Ĝady HX xx . xxxxxx . Mxx; HX xx . xxxxxx . Nxx;
HX xx . xxxxxx . Oxx; HX xx . xxxxxx . Pxx, velikosti 2 a 4. VytáSČcí jednotky se skládají z axiálního ventilátoru
pohánČného el. motorem v provedení pevný závČr (E)Ex d a teplovodního nebo parního výmČníku krytého plášWČm. Lopatky
oEČžných kol a sací dýzy ventilátorĤ jsou z hliníkové slitiny. Sací strana ventilátoru je kryta ochrannou mĜížkou.
VČtrací jednotky SAHARA
rámem s ochrannou mĜíží.

®

Vent / MAXX

®

Vent jsou variantou výrobkĤ, která nemá tepelný výmČník. VýmČQík je nahrazen

K vytáSČcím a vČtracím jednotkám mĤže náležet pĜíslušenství typové Ĝady ZH, které slouží zejména k filtraci, smČšování a
usmČrĖování vzduchu vhánČného do vytápČného a vČtraného prostoru. Jde o výrobky z ocelového pozinkovaného nebo
nerezového plechu. Ovládání nakliSČcích listĤ žaluzií mĤže být ruþní nebo pomocí servopohonu v nevýbušném provedení.
V pĜípadČ kapsových filtrĤ je jako filtraþní médium použito elektrostaticky vodivého materiálu.
ZSĤsob oznaþování(více informací viz katalog výrobku):

SAHARA® MAXX / GEA MultiMAXX® typ HX, SAHARA® Vent / MAXX® Vent typ VX
x

x

.

x

x

x

x

x

x

.

x

x

x

prĤmyslové opláštČní: C … pozink; E … nerez;
D … pozink lakovaný RAL7000
K … svorkovnice; S … spínaþ ventilátoru
J; L; M; N; O; P … varianta motoru a vzduchový výkon
B; V; K; P; A; T; Z; O; L … provedení výstupu
O; A … zSĤsob pĜipojení výmČníku
O; R; L … smČr pĜipojení výmČníku; K … bez výmČQíku
A; C; R; S; T; U; V; X; Y; E … provedení výmČQíku
2 … bez termostatu
S … vytápČní parou; W … vytápČQí vodou; V … chlazení

1 … s výstupem opatĜeným mĜížkou
U … bez pĜíruby; M … s pĜírubou pro sací pĜíslušenství
1; 2; 3; 4 … výkon výmČQíku; K … bez výmČníku
1; 2; 3; 4 … velikost jednotky
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PěÍSLUŠENSTVÍ pro SAHARA® MAXX / GEA MultiMAXX® typ HX, SAHARA® Vent / MAXX® Vent typ VX
typ ZH x . x x x x
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A; B; C; W
materiálové provedení: 4 … pozink; 5 … nerez
Typ pĜíslušenství 20; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32;
34; 35; 36; 38; 39; 49; 51; 52; 53; 55; 56
1; 2; 3; 4 … velikost

Znaþení:

II 2G c IIB T4/T3

resp.

II 2G c IIB+H2 T4/T3

VEŠKERÁ PěÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ, KTERÁ VÝROBEK SP/ĕ8JE:
- SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (naĜízení vlády þ. 23/2003 Sb.)
- SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (naĜízení vlády þ176/2008 Sb.)
- SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (naĜízení vlády þ616/2006 Sb.)

ODKAZ NA TECHNICKÉ NORMY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
ýSN EN 13463-1:2009, ýSN EN 13463-5 ed. 2:2012, ýSN EN 14986:2007 ýSN EN 953+A1:2009, ýSN EN ISO 12100:2011,
ýSN EN ISO 13857:2008, ýSN EN ISO 3746:2011, ýSN EN ISO 11202:2010 ýSN EN 61000-6-1 ed.2:2007;
ýSN EN 61000-6-3 ed.2:2007+A1:2011; ýSN EN 55014-1 ed.3:2007+A1:2010+A2:2012, þl. 4.2;
ýSN EN 55014-2:1998+A1:2002+Z1:2008+A2:2009
ZPģSOB POSOUZENÍ SHODY:
Posouzení shody podle smČrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (naĜízení vlády þ. 23/2003 Sb.):
þíslo:

Certifikáty o pĜezkoušení typu

platnost:
Kým vydáno

FTZÚ 09 ATEX 0050X + dodatek þ. 1, 2, 3, 4, 5
FTZÚ 09 ATEX 0051X + dodatek þ. 1, 2, 3
od: 27.03.2009 (resp. 22.07.2010; resp. 26.11.2010, resp. 01.05.2012;
resp. 19.03.2014, resp. 23.04.2014) do: 30.04.2019

FyzikálnČ technický zkušební ústav, NB 1026, Pikartská 7, 716 07 Ostrava, ý5; IýO 577 880

Výrobce GEA Heat Exchangers a.s obdržel certifikát TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg dle ISO 9001:2008
POTVRZENÍ: Výrobce GEA Heat Exchangers a.s. potvrzuje, že vlastnosti výrobkĤ splĖují základní požadavky podle smČrnic
Evropského parlamentu a rady 94/9/ES, 2006/42/ES, 2004/108/ES a výše uvedených technických norem a pĜedpisĤ. Za
podmínek obvyklého, výrobcem urþeného, použití jsou bezpeþné. Výrobce pĜijal opatĜení, kterými zabezpeþuje shodu
výrobkĤ uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatĜení
k tomu, aby výrobní proces, vþetnČ výstupní kontroly a zkoušek koneþného výrobku, zabezpeþovaly jednotnost výroby a
shodu výrobkĤ s typy popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na nČaplikovatelné.
Výrobce prohlašuje, že u výrobku byla pĜijata opatĜení k zabránČní iniciace výbušné atmosféry vylouþením všech
elektrických a neelektrických zdrojĤ iniciace ve smyslu þl. 1.0.1. b) pĜílohy þ 2 N9þ 23/2003 Sb. (smČrnice 94/9/ES), výrobek
splĖuje všechny základní požadavky pro zaĜízení kategorie II 2G, je ve shodČ s technickou dokumentací, se základními
požadavky dalších naĜízení vlády, která se na nČ vztahují, a smí být provozován v prostĜedích s nebezpeþím výbuchu.

Vydáno v Liberci dne:

23.04.2014

Jméno, funkce:

,QJ,YDQ3ROtYNDĜHGLWHODV

.............
podpis

Rok výroby:
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