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VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ!
Výstraha VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ! upozorňuje uživatele
a personál údržby na nebezpečí, která mohou vést k
smrti, ke zraněním a trvalým nebo skrytým
onemocněním.

NEBEZPEČÍ—KONSTRUKČNÍ DÍLY POD NAPĚTÍM!
Výstraha NEBEZPEČÍ — KONSTRUKČNÍ DÍLY POD
NAPĚTÍM! upozorňuje uživatele a personál údržby na
ohrožení částmi stroje, které jsou pod napětím.

NEBEZPEČÍ — OSTRÉ POVRCHOVÉ PLOCHY!
Výstraha NEBEZPEČÍ — OSTRÉ POVRCHOVÉ PLOCHY!
upozorňuje uživatele a personál údržby na ohrožení
možnými nebezpečnými plochami.

NEBEZPEČÍ — HORKÉ POVRCHOVÉ PLOCHY!
Výstraha NEBEZPEČÍ — HORKÉ POVRCHOVÉ PLOCHY!
upozorňuje uživatele a personál údržby na ohrožení
možnými horkými plochami.

NEBEZPEČÍ — POHYBLIVÉ STROJNÍ SOUČÁSTI!
Výstraha NEBEZPEČÍ — POHYBLIVÉ STROJNÍ SOUČÁSTI!
upozorňuje uživatele a personál údržby na nebezpečí,
která by mohla vzniknout pohyblivými strojními
součástmi.

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ!
Údaj DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ! obrací
pozornost uživatele a personálu na zásahy nebo
nebezpečí, které by mohly vést ke škodám na jednotce
nebo jeho zařízení.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Upozornění ochrana životního prostředí poskytuje
návod na používání stroje, které nezatěžuje životní
prostředí.
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Symbol Význam

Referenční normy
UNI EN 294 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění

dosahu k nebezpečným místům horními končetinami

UNI EN 563 Bezpečnost strojních zařízení. Teploty povrchů přístupných
dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot
teploty horkých povrchů

EN 13133 Tvrdé pájení – zkouška páječe.

EN 12797 Tvrdé pájení – destruktivní zkoušky pájených spojů.

EN 378-1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a
environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky,
definice, třídění a kritéria volby

PrEN 378-2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a
environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba,
zkoušení, značení a dokumentace

CEI EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů -
Část 1: Všeobecné požadavky

CEI EN 60335-2-40 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné
účely - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná
čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

UNI EN ISO 3744 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku
pomocí akustického tlaku. Technická metoda ve volném poli
nad odrazivou rovinou

EN 61000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
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NEBEZPEČÍ!
Jednotka je určena pro venkovní instalaci a musí být na
místě přístupném pro osoby mladší 14 let a zajištěna
zámkem.

NEBEZPEČÍ!
Je zakázáno zavádět špičaté předměty mřížkou pro
nasávání a výstup vzduchu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Bezchybný chod jednotky závisí na odpovědném
dodržování návodů k použití, na dodržování volných
prostor předpokládaných pro umístění jednotky a
přípustné oblasti použití.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Instalace, při které nebudou dodrženy předepsané
odstupy při umis	ování jednotky, vede k
neoptimálnímu provozu jednotky při současně
zvýšeném odebíraném výkonu a k výrazně sníženému
chladicímu výkonu (topnému výkonu).

1. Popis jednotky
I.1.1 Přípustné použití jednotky

Jednotky GSC jsou monoblokové výrobníky studené vody se
vzduchem chlazeným kondensátorem, zásobníkem vody a
oběhovým čerpadlem. Jednotky GSH jsou monobloková vratná
tepelná čerpadla se vzduchem chlazeným kondensátorem /
výparníkem se zásobníkem vody a oběhovým čerpadlem. Obě
modelové řady jsou vybaveny axiálními ventilátory. Jednotky
jsou koncipovány pro klimatizační nebo průmyslové zařízení,
které vyžadují oběh chladící vody (GSC) nebo oběh chladící a
tepné vody (GSH).

I.1.2 Označení jednotky
Jednotky jsou opatřeny typovým štítkem, na kterém jsou
uvedeny všechny údaje o jednotce.

I.1.3 Konstrukční charakteristiky
• Samonosná konstrukce z panelů a profilů s kataforézní

povrch ochranou, prostor kompresoru zvukově  izolován.
• Hermetický kompresor - Scroll,  motor má  vnitřní

tepelnou ochranou.
• Vzduchem chlazený lamelový výměník z měděných

trubek s hliníkovými lamelami opatřený ochrannou
mřížkou.

• Na straně vody deskový výměník s natvrdo pájenými
spoji

• Spínač diferenčního tlaku pro ochranu jednotky při pokle-
su tlaku vody v okruhu

• Axiální ventilátor, motor s vnějším rotorem vybavený
vnitřní tepelnou ochranou a chráněn ochrannou mřížkou

• Přípojky vody s vnějším závitem
• Chladící okruh chladiva se skládá z následujících prvků:

měděného zatrubkování, filtrdehydrátoru, vysokotlakého
presotatu s resetem, termostatického expanzního ventilu
(2 pro GSH) a ventilu pro inverzi cyklu (pro GSH).

• Krytí IP24
• Přípojení vodního okruhu pomocí šroubení

• Izolovaná expanzní nádoba (navržena pro množství vody,
které je obsaženo v jednotce)

• Pojistný ventil na 3 bary, 2 ruční odvzdušňovací ventily, 1
automatický odvzdušňovací ventil, oběhové čerpadlo
nebo oběhové čerpadlo s vysokým tlakem pro modely
GSC / GSH005-009BA10/11.

• Jednotka je dodávána s:
- Chladivem R407C

- S hadicí na odvod kondenzátu (pro GSH)

I.1.4  Elektroskříň
• Otvírání a zavírání elektroskříně je možné dle norem IEC

pouze po odstranění levého horního krytu pomocí
speciálního nářadí.

Výbava elektroskříně:
• Připravená kabeláž pro provozní napětí:

230V-1Ph+N-50Hz (modely GSC/GSH 005, 007, 009 BA
00/10)
400V-3Ph+N-50Hz (modely GSC/GSH 007, 009 BA 01/11,
střídavý proud)

• Pomocné napětí 230V-1Ph-50Hz, odebírané z hlavního
vedení

• Hlavní spínač a odpojovač s bezpečnostním zajištěním
dveří

• 3-pólový automatický spínač s ochranou přetížení
kompresoru

• Pojistka ventilátoru a pomocného obvodu
• Kontrolní zařízení pro sled fází a fázový výpadek

(pro modely 007-009 400V)
• Výkonový stykač kompresoru
• Svorková lišta uživatelského rozhraní
• Dálkové ovládání a sledování

Programovatelná mikroprocesorová deska je řízena pomocí
ovládacího panelu umístěného přímo na jednotce.
Tato mikroprocesorová deska řídí následující funkce:
• Regulace a řízení nastavených hodnot teploty přiváděné

vody; změna cyklu (pro model GSH); časové relé;
oběhové čerpadlo; počítadlo hodin provozu kompresoru
a čerpadla; teplota rozmrazovacích cyklů (u GSH);
elektronická protimrazová ochrana s automatickým
odpojením při vypnutí jednotky; funkce kontrolující
intervenční režim jednotlivých částí jednotky

• Kompletní ochrana jednotky, automatické nouzové
vypnutí a zobrazení aktivovaných alarmů

• Zobrazení nastavených hodnot, teplot vody na vstupu
a výstupu a zobrazení alarmů na displeji; zařízení
v provozu, režim chlazení / ohřevu a rozmrazovací
provoz pomocí LED (pouze u GSH)

• Menu v uživatelském rozhraní

Rozšířené funkce:
• Konfigurováno pro sériové zapojení s výstupem RS485

pro spojení s rozhraním systémů řízení budov,
centrálních řídících systémů

• Monitorování seznamu a záznamu údržby
• Testování jednotek pomocí počítače
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NEBEZPEČÍ!
Na chráněném místě a v blízkosti jednotky vždy na-
instalujte ochranný výkonový stykač s motorovou
charakteristikou a s dostatečným vypínacím výkonem a
minimálním rozevřením kontaktů 3 mm. Zapojení
jednotky na zemnící svorku je předepsáno normou a
slouží k ochraně uživatele při jeho provozu.

Jakmile dojde k otevření krytu spínací skříně, hlavní spínač
automaticky přeruší napájení elektrickým proudem.

Obr. 1

Obr. 2

Oddíl 1: Použití

• Auto-diagnostika s kontinuální kontrolou provozního stavu
jednotky

• Další funkce:
příprava pro sériové rozhraní RS 485 pro připojení
k automatizaci budovy a začlenění do centrálních
řídících a kontrolní systémů

• Zkouška a kontrola naprogramované údržby
• Test jednotky podporovaný počítačem

I.1.5 Provozní omezení

Chladicí režim (GSC/GSH 005-009)
Teplota vzduchu na vzduchovém vstupu výměníku tepla TK:
20°C ÷ 44°C
pro typ GSC/GSH s teplotou vody 7°C
na výstupu výměníku tepla:
Výstupní teplota vody: 4°C ÷ 20°C.
Jednotka nesmí v žádném případě pracovat s teplotami
odváděné vody vyššími než 20°C

T(°C)= teplota venkovního vzduchu FK
t (°C)= teplota vody na výstupu z výměníku
max. teplota vody na vstupu výměníku  49° C
max. teplotní rozdíl na výměníku: ∆t= 3 ÷ 8° C

        Provoz s kondenzací tlaku v kondensátoru (KFI)

        Oblast nasazení GSH 005-009

•minimální tlak vody = 0,5 bar
•maximální tlak vody = 3,0 bar

Režim topení (GSH 005)
Vstupní teplota vzduchu výměníku TK -5°C ÷ 30°C.
Teplota odváděné vody: 30°C ÷ 54°C (49 + ∆t 5).

Režim topení (GSH 007)
Vstupní teplota vzduchu výměníku TK -5°C ÷ 30°C.
Teplota odváděné vody: 30°C ÷54°C (49 + ∆t 5).

Režim topení (GSH 009)
Vstupní teplota vzduchu výměníku TK -5°C ÷ 30°C.
Teplota odváděné vody: 30°C ÷54°C (49 + ∆t 5).

T(°C)= teplota venkovního vzduchu FK
t (°C)= teplota vody na výstupu z výměníku
max. teplota vody u vstupu do výměníku 49° C
max. teplotní rozdíl na kondensátoru: ∆t= 3 ÷ 8° C

        Provozní režim s regulací tlaku v kondensátoru (KFI)

        Oblast nasazení GSH 005

        Oblast nasazení GSH 007

        Oblast nasazení GSH 009

•minimální tlak vody = 0,5 bar

•maximální tlak vody = 3,0 bar

I.1.6  Bezpečnostní pokyny

I.1.7  Nepřípustné použití

NEBEZPEČÍ!
Jednotka je určena výhradně pro provoz jako výrobník
studené vody nebo jako tepelné čerpadlo se vzduchem
chlazeným odpařováním; každé jiné použití je výslovně
ZAKÁZÁNO.
Umístění jednotky v nevětraných místech je přísně
zakázáno.
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I.1.8 Varování před potencionálními jedovatými látkami

NEBEZPEČÍ!
Čtěte pozorně následující informace o používaných
chladivech.
Dodržujte zodpovědně následující pokyny a opatření
při poskytování první pomoci.

I.1.8.1  Parametry používaných chladiv

GSC/GSH 005-009:
• Difluormetan (HFC 32) 23% v hmotnostním podílu
    N° CAS: 000075-10-5
• Pentafluormetan (HFC 125) 25% v hmotnostním podílu
    N° CAS: 000354-33-6
• 1, 1, 1, 2 – tetrafluormetan (HFC 134a) 52%
    v hmotnostním podílu N° CAS: 000811-97-2

I.1.8.2  Údaje k používanému oleji

K mazání jednotky se používá polyesterový olej; držte se
v každém případě vždy údajů na typovém štítku kompresoru.

NEBEZPEČÍ!
Další informace ke chladivům a mazacímu oleji
naleznete v bezpečnostních podkladech příslušných
výrobců produktů.

I.1.8.3  Zásadní informace o používaných chladivech

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Čtěte pozorně následující informace a předpisy o
ochraně životního prostředí

• Stálost a rozklad
Substance se rychle rozkládá ve spodní atmosféře (troposféře).
Produkty rozpadu jsou silně těkavé, a vyskytují se proto ve
velmi nízkých koncentracích. Substance nemá žádný vliv na
fotochemický smog (nespadá pod těkavé organické substance
VOC podle ustanovení dohody UNECE). Chladiva R32, R125 a
R134a (jimiž jsou vybaveny všechny jednotky) nevykazují
žádné účinky ničící ozónovou vrstvu (ODP). Látky jsou
upraveny Montrealským protokolem (přepracované znění
z roku 1992).

• Dopady na vodní toky
Substance uvolňující se do životního prostředí nezpůsobuje
žádné dlouhodobé znečištění vodních toků.

• Kontrola expozice / individuální ochrana
Noste vhodné ochranné oblečení a ochranné rukavice, chraňte
oči a obličej.

• Profesní hranice expozice:
R407C
HFC 32 TWA 1000 ppm
HFC 125 TWA 1000 ppm
HFC 134a TWA 1000 ppm – 4240 mg / m3 (OES)

• Manipulace

NEBEZPEČÍ!
Všechny osoby, které s jednotkou manipulují a
provádějí údržbu, musí být dostatečně seznámeni s
nebezpečím při manipulaci s možnými jedovatými
látkami. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit
zranění osob nebo škody na jednotce.

Vyvarujte se nadýchání vysoké koncentrace výparů.
Koncentrace v okolí musí být snížena na minimum a na této
úrovni udržována; musí být nižší než profesní hranice
expozice. Výpary jsou těžší než vzduch, proto může při zemi a
na všech místech s omezenou výměnou vzduchu dojít k vyšší
koncentraci substance. V těchto případech zajistěte dostatečné
větrání. Zabraňte styku s otevřených světlem a horkými
povrchovými plochami, aby tak nemohlo dojít ke vzniku
dráždivých a jedovatých plynů. Vyvarujte se kontaktu chladiva
s kůží a očima.

• Opatření při úniku chladiva
Při odstraňování vyteklé tekutiny noste vhodné individuální
ochranné prostředky (včetně ochranného dýchacího přístroje).
Při dostatečně zabezpečených pracovních podmínkách izolujte
místo úniku.
Pokud dojde k menším únikům kapaliny a podmínky
umožňují adekvátní odvětrávání, nechte kapalinu odpařit.
Při úniku většího množství zajistěte intenzívní odvětrávání celé
oblasti.
Zabraňte šíření vyteklé kapaliny pomocí písku, rašeliny nebo
podobného savého materiálu. Zabraňte, aby se kapalina
dostala do kanalizace, odpadů, sklepních místností atd., jelikož
výpary vytváří dusivé prostředí.

I.1.8.4  Důležité toxikologické informace o použitých
            chladivech
• Vdechnutí
Vysoké koncentrace ve vzduchu mohou působit omamně a
mohou zapříčinit stav bezvědomí. Déle trvající expozice může
způsobit poruchy srdečního rytmu a zapříčinit náhlou smrt.
Velmi vysoké koncentrace, které snižují obsah kyslíku v okolní
atmosféře, mohou vést k udušení.

• Zasažení kůže
Vystříknuté chladivo může způsobit popáleniny. Ohrožení
způsobené vstřebáním substance kůží je nepravděpodobné.
Opakovaný nebo déle trvající kontakt s kůží může zničit
tukovou vrstvu kůže, a tím vést k vysušení, popraskání a
dermatitidě kůže.

• Zasažení očí
Vystříknutá kapalina může způsobit popáleniny.

• Polknutí
Vysoce nepravděpodobné; v případě polknutí kapaliny může
dojít k popálení.

Oddíl 1: Použití
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Výstražné upozornění — ohrožení pohyblivými
strojními součástmi (řetězy, ventilátory) (obr. 4, 6).

Varuje před horkými povrchovými plochami
(chladicí okruh, hlava kompresoru) (obr. 3).

Upozorňuje na ohrožení díly, které jsou pod napětím
(obr. 3).

Upozorňuje na ohrožení ostrými hranami žeber
výměníku tepla. (obr. 5).

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5 Obr. 6

I.1.8.5 První pomoc

• Vdechnutí
Zraněného vyve�te z postižené oblasti a nechte jej v teplé
místnosti odpočívat. Pokud to bude nutné, nechte jej inhalovat
kyslík. Pokud zraněný nedýchá nebo pokud hrozí zástava
dýchání, prove�te umělé dýchání. Při zástavě srdce prove�te
masáž srdce.

• Zasažení kůže
Substanci po kontaktu s kůží okamžitě omyjte vlažnou vodou.
Zasažená místa nechte pomocí vody rozehřát. Odložte oblečení
zasažené chladivem. Části oblečení by se v případě popálení
mohly přilepit ke kůži. Vyskytne-li se podráždění kůže nebo
začnou-li se tvořit puchýře, vyhledejte lékařskou pomoc.

• Zasažení očí
Ihned vypláchněte oči tekutinou určenou k výplachu nebo
vlažnou vodou. Přitom roztáhněte oční víčka a vymývejte
alespoň 10 minut. Vyžádejte lékařskou pomoc.

• Polknutí
Nevyvolávejte zvracení. Pokud je zraněný při vědomí,
vypláchněte mu ústa vodou a nechte jej vypít 200-300 ml vody.
Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

• Dodatečné lékařské ošetření
Symptomatická terapie a v případě vyskytnutí příznaků
začněte s podpůrnou terapií. Nepodávejte žádné povzbuzující
prostředky nebo jim podobné léky, nebo� tyto mohou vést
k poruchám srdečního rytmu.

Oddíl 1: Použití

I.1.9  Pokyny k ostatním nebezpečím

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Dbejte s nejvyšší pozorností na symboly a výstražné
značky umístěné na jednotce.

Na všech místech, na kterých se přes všechna ochranná
opatření mohou vyskytnou zbývající rizika nebo potencionální
neviditelná ohrožení, jsou dle normy „ISO 3864“ umístěny
samolepící výstražné značky.
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Tlačítko ON/OFF, RESET – dolů:
Zapnutí/vypnutí jednotky, reset alarmových hlášení.
Změna hodnot parametrů směrem dolů.

Tlačítko MODE-nahoru:
Volba provozního režimu jednotky (režim
pohotovostní, chladicí a topný režim). Změna hodnot
parametrů směrem nahoru.

LED dioda chlazení:
Indikace chladicího režimu.

LED dioda topení:
Indikace režimu topení.

LED dioda kompresor a odtávání:
Indikuje provoz nebo časové spínání kompresoru
(rychlé blikání); u provedení GSH dioda indikuje
v režimu topení probíhající cyklus odtávání (pomalé
blikání)

LED dioda výparník – ohřívač:
Indikace zapojení topného ohřívače nemrznoucí
kapaliny výparníku.

LED dioda rozmrazování:
(aktivována pouze u GSH) indikace rozmrazovacího
cyklu jednotky.

Obr. 7

Obr. 8

Oddíl 1: Použití

I.2 Náhradní díly a příslušenství

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Používejte výlučně originální náhradní díly a originální
příslušenství. Firma GEA nepřebírá ručení za škody
způsobené neautorizovaným personálem popř.
neautorizovanými zásahy ani za provozní poruchy
vzniklé instalací neoriginálních náhradních dílů nebo
příslušenství.

KSA Antivibrační systém
KIS Příprava pro sériové rozhraní RS 485 pro připojení

k automatizaci budovy a začlenění do centrálních
řídících a kontrolní systémů

KCH Hardwarové rozhraní RS 232 pro začlenění do
nadřazených řídících systémů, ve spojení s jedním
nebo více KIS moduly u centralizovaného
monitorování jednotek

KFI Elektronický proporcionální spínač plynulé
regulace otáček ventilátoru až do venkovní teploty
-10°C v režimu výrobník studené vody nebo až do
venkovní teploty 30°C v režimu tepelné čerpadlo

KPB Nízkotlaký spínač
KFA 1 Vodní filtr pro modely GSC / GSH 005
KFA 2 Vodní filtr pro modely GSC / GSH 007-009
KRAA Elektrický topný článek v zásobníku vody

I.3  Popis ovládacích prvků

Ovládací prvky se skládají z hlavního spínače, automatických
ochranných spínačů a uživatelského rozhraní jednotky.

I.3.1 Hlavní spínač
Spínač typu „b“ sloužící k ručnímu přerušení napájení
elektrickým proudem (označení EN 60204-1§ 5.3.2).

I.3.2  Automatický ochranný vypínač

• automatický ochranný spínač kompresoru
Tento spínač umožňuje zapnutí a vypnutí výkonového
proudového obvodu jednotky.

I.3.3  Ovládací panel jednotky

DISPLEJ:
Indikace všech parametrů (např. teploty
zpětného toku vody atd.), výstražných kódů a
stavu zdrojů.

LED dioda indikace stavu:
Indikuje, že je jednotka zapnutá.

I.4  Použití jednotky

Pomocí stroje a tlačítek může uživatel provádět následující kroky:
• zapnutí jednotky,
• spuštění,
• pohotovostní režim,
• přepnutí/volba režimu provozu,
• nastavení požadovaných hodnot pro chladicí a topný režim,
• vyvolání výstražných hlášení, které byly indikovány na

displeji,
• indikace provozního stavu hlavních součástí jednotky

pomocí displeje nebo LED diod,
• vypnutí jednotky,
• odpojení stroje ze sítě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Všechny ostatní práce / činnosti jsou vyhrazeny
výhradně odborníkům autorizovaným firmou GEA.
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Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

I.4.1 Zapnutí napájení
Po vrácení automatického ochranného spínače kompresoru
(trojpólový) a pomocného proudového obvodu (dvojpólový)
otočte hlavní spínač.

Rozsvítí se LED dioda „Indikace
stavu“

I.4.2 Odpojení ze sítě
Otočte hlavní spínač

LED dioda „Indikace stavu“
zhasne, a tím indikuje, že je
jednotka odpojena ze sítě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Otevřený hlavní spínač přeruší napájení topného
odporu nemrznoucí kapaliny (příslušenství KRAA).
Spínač proto používejte pouze při čištění, údržbářských
a opravářských pracích.

I.4.3 Spuštění

Stiskněte na 2 sekundy tlačítko
ON/OFF, RESET-dolů. Rozsvítí se
LED dioda indikující provozní
režim před vypnutím a na displeji
se objeví teplota vstupující vody.
LED dioda časového spínače
kompresoru začne blikat (indikace
provozu kompresoru). Po krátké
době začne LED dioda svítit trvale,
a indikuje tak spuštění kompresoru.

I.4.4 Režim stand-by

Stiskněte tlačítko MODE jednou
nebo dvakrát, podle toho zda se
jednotka nachází v chladicím nebo
topném režimu.
LED diody chladicího a topného
režimu zhasnou. Teplota vstupující
vody bude nadále indikována.

I.4.5 Změna provozního režimu (pouze provedení GSH)

Stiskněte tlačítko MODE. LED
dioda aktivního režimu provozu
zhasne a rozsvítí se LED dioda
zvoleného režimu provozu.
LED dioda časového spínání
kompresoru začne blikat (indikace
provozu kompresoru).
Po krátké době začne LED dioda
svítit nepřetržitě, a indikuje tím
nové spuštění kompresoru.

I.4.6 Zastavení jednotky

Tlačítko ON/OFF, RESET-dolů
přidržte 2 sekundy stisknuté.
LED diody provozu kompresoru a
aktivního režimu provozu zhasnou.
LED dioda indikace provozu svítí
dále, a indikuje tak, že jednotka je
stále ještě pod napětím.

I.4.7 Proměnné nastavitelné na klávesnici

Proměnné nastavitelné pomocí klávesnice se nacházejí
v následující tabulce.

Parametr Funkce Rozsah Nastavená
nastavení hodnota

 Coo Požadovaná hodnota -5 ÷ 25°C 12°C
chladicí režim

HEA Požadovaná hodnota 25 ÷ 48°C 40°C
topný režim

H27 Aktivace dálkového ovládání 0
chladicí / topný režim (GSH)

H49 Aktivace sondy ST3 0 pro GSC
(regulace kondenzace) 1 pro GSH

PSS Heslo (technická služba zákazníkům)

Oddíl 1: Použití



9Návod k používání GSC/GSH005-009BA • 04/2004 (CZ)

Obr. 15

I.4.8 Nastavení požadovaných hodnot chladicího
        provozu, topného režimu a nemrznoucí kapaliny

Pro změnu parametrů je nutné se pohybovat v rámci 4
uvedených rovin; při tom je nutné dodržovat následující dvě
zásadní pravidla:
• Současným stisknutím tlačítek MODE-nahoru a ON/OFF,

RESET-dolů se dostanete na nižší úroveň (od 0 do 4);
• Budete-li držet současně stisknutá tlačítka MODE-nahoru

a ON/OFF, RESET-dolů po dobu 2 sekund, dostanete se
na vyšší úroveň (od 4 do 0).

Může nastat situace, kdy uživatel bude muset na základě
specifických podmínek změnit jeden z parametrů. Pro lepší
porozumění tohoto postupu předpokládejme, že musí být
změněn parametr HEA (požadovaná hodnota topení).
Abychom toho dosáhli, je nutné provést následující kroky:
• Současně stiskněte tlačítka MODE-nahoru a ON/OFF,

RESET-dolů.
• Diody indikace stavu kompresoru, rozmrazování a

ohřívače deskového výměníku blikají.
• Na displeji se zobrazí položka SET.
• Tlačítky nahoru/dolů vyberte položku určenou ke změně

(v našem případě SET).
• Opět současně stiskněte tlačítka MODE-nahoru a

ON/OFF, RESET-dolů.
• Na displeji se zobrazí položka Coo.
• Tlačítky nahoru/dolů navolte položku nižší úrovně,

kterou chcete zpracovat (v tomto případě tedy HEA).
• Opět současně stiskněte  tlačítka MODE-nahoru a

ON/OFF, RESET-dolů.
• Objeví se hodnota položka nižší úrovně HEA.
• Tlačítky UP/DOWN změňte hodnotu parametru HEA

(v rámci přípustného rozmezí).
• Po zadání žádoucí hodnoty držte stisknutou kombinací

kláves MODE-nahoru a ON/OFF, RESET-dolů třikrát po
dvou sekundách.

• Stejným postupem mohou být změněny i jiné dostupné
parametry.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při změně provozních parametrů stroje pečlivě dbejte
na to, aby změněné parametry nebyly v rozporu s
jinými nastavenými parametry.

Nastavíte-li např. parametr Coo na hodnotu 0°C, pak musíte
změnit také požadovanou hodnotu nemrznoucí kapaliny (tato
hodnota je chráněna heslem a smí být měněna pouze
schváleným personálem technické služby zákazníkům):

• A 11 (požadovaná hodnota výstrahy nemrznoucí kapaliny):
nastavení požadované hodnoty nemrznoucí kapaliny, jinak
dojde odezvou od nemrznoucí kapaliny k zastavení
jednotky (alarmová indikace E05)

• Při každém nastavení parametru A 11 hodnotami pod
hranicí 3°C musí být použita vhodná směs vody, ethylenu a
glykolu.

Oddíl 1: Použití
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Indikace
- teplotní čidlo nebo

alarm

Úroveň 0 (Display) Uroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4

Nastavení: SEt

Hodnota sondy: tP

Alarm: Err

Parametr: PAr

Heslo: PSS

Provozní doba (hod):
OHr

Označení nastavení
chlazení: Coo

Označení nastavení
topení

t01 - t03

Aktivní alarmy: Exx

Konfigurace
parametrů: CnF

Paremetry
kompresoru: CP

Parametry větrání:
FAn

Parametry alarmu:
All

Parametry čerpadla:
PUP

Parametry
nemrznoucí
kapaliny:FRO

Parametry odtávání:
dFr

Hodnota hesla

Provozní doba
kompresoru:
OH1-OH2

Provozní doba
čerpadla: OHP

Nastavená hodnota
chlazení

Nastavená hodnota
topení

Hodnota sondy

Parametr: H27 - H49

Parametr: C03 - C04

Parametr: F25

Parametr: A04, A06,
A11

Parametr: r07, r08

Parametr: d02 - d09

Doba provozu

Doby provozu

Hodnota parametru

Hodnota parametru

Hodnota parametru

Hodnota parametru

Hodnota parametru

Hodnota parametru
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LED dioda kompresor
• Aus: kompresor nepracuje
• svítí: kompresor je v provozu
• bliká: časové spínaní

LED dioda rozmrazování
• Aus: rozmrazování vypnuto
• svítí: rozmrazování pracuje
• bliká: časové spínaní

LED dioda ohřívače
Ohřev nemrznoucí kapaliny v zásobníku vody.
• Aus: Topný článek je vypnutý
• Svítí: Topný článek je zapnutý

Obr. 16

I.4.9 Indikace stavu LED diodami

I.4.10 Alarmová hlášení

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Chybová a alarmová hlášení nesmí být nikdy ignorovány.
Zjistěte příčinu a anulujte alarmové hlášení. Bude-li závada
trvat, obra	te se na zákaznický servis.

Displej ovládacího panelu jednotky indikuje alarmová hlášení
pomocí kódových čísel z následující tabulky.

Pro anulování alarmu
stiskněte na dvě sekundy
tlačítko ON/OFF, RESET-
dolů. Po správném anulování
se na displeji zobrazí hodnota
vstupní teploty vody. Bude-li
závada trvat pak se na
displeji opět zobrazí
alarmové hlášení.

Alarm Popis alarmu Reset /anulování/

E01 Vysoký tlak RUČNĚ

E02 Nízký tlak 3X AUTOMATICKY

pak RUČNĚ

E05 Nemrznoucí kapalina RUČNĚ

E06 Teplotní čidlo vodního výstu-

pu výměníku je poškozené AUTOMATICKY

E07 Teplotní / tlakové čidlo je

poškozené AUTOMATICKY

E40 Teplotní čidlo vodního vstu-

pu výměníku je poškozené AUTOMATICKY

E41 Spínač diferenciálního tlaku 3x AUTOMATICKY

pak RUČNĚ

I.4.11  Přehled provozních režimů

Povolí kontrolu (CHECK-CONTROL) provozního stavu
vybavení stroje v reálném čase. Pro vyvolání provozních stavů
stroje stiskněte současně tlačítka MODE-nahoru a ON/OFF,
RESET dolů; dojde k zobrazení položky SET.
Tlačítky nahoru/dolů můžete vyvolat a dekódovat všechny
položky nižší úrovně. Pro vrácení do vstupní nabídky stiskněte
třikrát po dobu dvou sekund kombinaci kláves MODE-nahoru
a ON/OFF, RESET-dolů.

Položka Položka nižší úrovně Displej (význam)

Ohr OH1 Provozní hodiny kompresoru od
(s heslem) posledního vynulování čítače

provozních hodin
OHP Provozní hodiny čerpadla od

posledního vynulování čítače
provozních hodin

Err Seznam stanovených alarmů

TP T01 Hodnota teploty ve °C teplotního
čidla na vstupu vody

T02 Hodnota teploty ve °C teplotního
čidla na výstupu vody

T03 Teplota/tlak čidla ve °C/barech na
vnějším výměníku tepla

I.5  Způsob/frekvence plánované údržby

NEBEZPEČÍ!
Údržbářské práce včetně vizuálních kontrol smí
provádět pouze kvalifikovaný personál. Údržbářské
práce na chladicím okruhu smí provádět pouze
odborný personál, který je zaškolen v klimatizační a
chladírenské technice.

NEBEZPEČÍ!
Před každým údržbářským zásahem — i před
jednoduchými vizuálními kontrolami — je nutné odpojit
jednotku hlavním spínačem od sítě. Přesvědčete se, že
nikdo nebude moci jednotku náhodou zapnout;
zablokujte hlavní spínač v pozici „0“.

Pro zajištění bezchybného a efektivního provozu jednotky by
měly být jednotlivé agregáty v pevných časových intervalech
systematicky kontrolovány. Tím bude zabráněno eventuálním
poruchám, které mohou způsobit škody na součástech
jednotky (viz ODDÍL II):

Oddíl 1: Použití
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Obr. 17

Obr. 18

Každých 6 měsíců:
• měření odběru proudu jednotky
• kontrola funkce spínače diferenčního tlaku ve vodním okruhu
• odvzdušnění vodního okruhu
• kontrola spínacího stykače elektroskříně
• kontrola náplně chladiva
• kontrola netěsnosti chladicího okruhu

Na konci sezóny na vypnutém zařízení:
• kontrola čistoty vzduchového výměníku
• vyprázdnění vodní soustavy, když je zařízení provozováno
    bez nemrznoucí kapaliny
• kontrola elektrických kontaktů a svorek

I.5.1  Odstavení z provozu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Odstavení jednotky během zimní sezóny může vést k
zamrznutí vody nacházející se v jednotce.

Před déletrvajícími odstávkami jednotky, odpojte hlavním
spínačem jednotku ze sítě.

LED dioda „Indikace stavu“ zhasne a
indikuje tak, že jednotka je odpojena ze
sítě.

Včas vypus�te kompletní vodní náplň vodního okruhu. Při
instalaci prověřte, zda je možné přimíchat do vodní okruhu
ethylenglykol, jenž ve správném poměru zaručuje ochranu
před mrazem (viz ODDÍL II).

I.5.2 Denní vypínání

Pro vypnutí jednotky ve večerních
hodinách stačí, abyste stisknuli
tlačítko ON/OFF, RESET dolů
nebo, pokud je instalováno,
použijte dálkové ovládání. Tímto
způsobem bude ohřívač deskového
výměníku (pokud je přítomen)
nadále zásobován elektrickým
proudem.

I.5.3 Opětné uvedení do provozu po delší odstávce

Před spuštěním se přesvědčete, že:
• Je vzduchový výměník čistý a že umožňuje dostatečný
    průtok vzduchu,
• Vodní oběh neobsahuje žádné vzduchové bublinky (případně
    odvzdušněte)
• Voda ve výměníku cirkuluje v předepsaném množství

Oddíl 1: Použití
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Obr. 19

Obr. 20

Obr. 21

Oddíl 2: Instalace a údržba

II.1 Pokyny k přepravě

II.1.1 Balení / konstrukční díly

NEBEZPEČÍ!
BALENÍ OTEVŘETE a odstraňte AŽ NA MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ.
S jednotkou smí manipulovat a zvedat ji pouze
odborníci, kteří jsou pro takové práce vyškoleni.

Zabalenou jednoutku přepravte pomocí vysokozdvižného
vozíku nebo vidlicového zdvižného vozíku na místo určení.

Jednotky jsou dodávány
zabalené v kartonu na
dřevěné paletě a zajištěné
umělohmotnými páskami.
Jednotka je vybavena
následujícími podklady:
• návod k použití

II.1.2  Pokyny k obsluze jednotky

NEBEZPEČÍ!
Špatné odhadnutí těžiště může mít za následek
nebezpečné a nepředpokládané pohyby při obsluze
jednotky. S jednotkou manipulujte vždy velmi opatrně,
abyste zabránili poškození pláště i uvnitř umístěných
mechanických a elektrických součástí. Ujistěte se, že
podél úseku přepravy nejsou žádné osoby nebo
překážky, jež by mohly být nárazy nebo převrácením
dopravního prostředku zraněny nebo otlačeny.

GSC/GSH 005-009

Přibližná poloha těžiště

Model x y váha (*)
(cm) (cm) kg

GSC 005 240 405 145
GSC 007 240 395 155
GSC 009 240 395 157
GSH 005 255 405 148
GSH 007 255 395 160
GSH 009 255 395 162

(*) váha zabalené jednotky s prázdným zásobníkem vody

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Vybalená jednotka smí být nadzvednut pouze při
odstraňování palety a/nebo k usazení na zem. Manipulace
s jednotkou  musí být prováděna s největší opatrností a
pečlivostí. Nikdy nepoužívejte tento postup pro zvedání
nebo přemis	ování, které se odlišují od popsaných.

Pro zvedání nezabalené jednotky používejte  neopotřebené
textilní řemeny, které jsou zabezpečeny proti ostrým hranám.
Textilní řemeny položte na určená místa na spodní straně
jednotky. Řemeny napněte a ujistěte se, že těsně přiléhají na
okraji horního podélného otvoru; nadzdvihněte jednotku o
několik centimetrů a zkontrolujte stabilitu břemene; teprve
poté odstraňte paletu pod jednotkou; při tom nezasouvejte
z důvodu stávajícího nebezpečí nárazu a otlačení a též kvůli
ohrožení nepředpokládanými pohyby břemene, žádné části
těla pod břemeno. Jednotku pomalu spus�te na zem a
upevněte.

Po umístění jednotky odstraňte ochrannou fólii z opláštění.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Obalový materiál zlikvidujte podle platných národních
nebo místních zákonů o ochraně životního prostředí
Vaší země.

NEBEZPEČÍ!
Nenechávejte obalový materiál v dosahu dětí.
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NEBEZPEČÍ!
Instalace smí být provedena výhradně odborníkem
vyškoleným firmou GEA. Špatná instalace může být
příčinou špatného chodu jednotky s adekvátním
poklesem výkonu.

NEBEZPEČÍ!
Instalatér je zavázán dodržovat všechna místní a
národní ustanovení platná v době instalace jednotky.
Pokud je jednotka přístupná osobám mladším 14 let, je
nutné nainstalovat ochranné mříže nebo jiné ochranné
zařízení, která zabrání jakémukoli kontaktu.

NEBEZPEČÍ!
Nikdy se neopírejte o baterie výměníku nebo o rohy
skříně, které by případně mohly způsobit řezné rány.
Vždy noste vhodné ochranné prostředky (rukavice,
ochranné brýle atd.).

Obr. 22

Obr. 23

II.1.3 Skladování

Jednotky nepokládejte na sebe. Přípustný teplotní rozsah pro
skladování činí -9°C ÷ 45°C.

II.2 Instalace

Pokud není jednotka instalována s antivibračním systémem
(KSA), musí být pevně ukotvena k zemi pomocí hmoždinek se
závitem M10 a šrouby M10. K tomuto účelu jsou na podstavci
umístěny podélné otvory.

II.2.1 Umístění

II.2.1.1  Minimální vzdálenosti

Jednotka je určena pro venkovní umístění. Při umís�ování
jednotky dodržujte vyžadované minimální vzdálenosti a berte
v úvahu volný přístup k elektrickým a vodním přívodům.
Správné umístění jednotky též vyžaduje jeho nivelaci a plochu
potřebnou k umístění, která disponuje dostatečnou nosností
vzhledem k hmotnosti stroje.

GSC/GSH 005-009

Model 005 007 009

a mm 300 300 300

b mm 20 20 20

c mm 500 500 500

e mm volné vyfukování

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Umístění a neodborná instalace stroje mohou zesílit
provozní hluk a strojem vydávané vibrace.

K odhlučnění a redukci vibrací lze dodat následující
příslušenství:
KSA – antivibrační systém
Při umis�ování stroje byste měli brát zřetel na následující údaje:
• Reflexní, akusticky neizolované zdi v blízkosti jednotky

mohou vést ke zvýšení celkového akustického tlaku
měřeného v blízkosti přístroje o 3 dB(A) na každou
vyskytující se plochu.

• Tlumiče vibrací instalujte pod jednotkou, aby jste zamezili
přenosu vibrací na strukturu stavby.

• Přípojky vody je nutné provést elastickými spojovacími
články; kromě toho musí být potrubní vedení uloženo
pomocí odpovídajících zařízení pevně a stabilně. V
průchodech skrz ze� izolujte vedení elastickými
manžetami. Pokud by po instalaci a nabíhání jednotky
docházelo ve struktuře budovy k vibracím, jejichž
rezonance by způsobovaly hluky v některých bodech
budovy, je nutné kvůli analýze problému a  jeho vyřešení
přizvat odborníka na akustiku.

Oddíl 2: Instalace a údržba
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NEBEZPEČÍ!
Elektrické zapojení jednotky smí být prováděno pouze
odborníky kvalifikovanými pro tyto práce a musí
dodržovat příslušná platná ustanovení v zemi instalace
jednotky. Připojení jednotky, které neodpovídá
předpisům je společnost GEA zproštěna jakékoli
zodpovědnosti za eventuální zranění osob nebo věcné
škody.
Přípojný kabel spínací skříně nesmí být položen tak,
aby se dotýkal horkých částí stroje (kompresor, tlakové
vedení a vedení zkapalněného plynu). Pro upevnění
příchytek trubek používejte podélné otvory, které se
nacházejí na krytu kompresoru; chraňte kabely před
eventuálními ostrými hranami.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Při zapojování jednotky a příslušenství dodržujte
schémata zapojení v příloze tohoto návodu k obsluze.

Obr. 24

II.2.2 Přípojky vody

II.2.2.1 Připojení k vodnímu okruhu

Jednotka je uvnitř opláštění v blízkosti vodních přípojek
vybavena přípojkami se vnějším závitem a dvěma manuálními
odvzdušňovacími ventily. Vypouštěcí kohout přidělejte
k expanzní nádobě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Je doporučeno zabudovat uzavírací ventily, aby bylo
možné jednotku odpojit. U přívodu vody do jednotky
musí být nainstalován vodní filtr. Vyčistěte vzduchový
filtr.

Průtok vody výměníkem nesmí klesnout pod hodnotu, která
odpovídá teplotnímu rozdílu 10°C.
Pro bezchybný chod jednotky musí zařízení obsahovat
dostatečné množství vody, které zaručuje dostatečnou tepelnou
akumulaci a tím zamezí krátce po sobě následujícím
spouštěním.
Upozorňujeme na to, že časové spínání zpozdí spuštění
kompresoru po každém zastavení o tři minuty.
II.2.2.2 Plnění a vyprazdňování jednotky
Pro naplnění jednotky vytvořte požadovaný tlak v zařízení
(P max. 3 bary) a pokud bude třeba vypustit vodu (například
při delší nebo sezónní odstávce nebo při údržbě jednotky) musí
instalatér ve výšce závitové spojky nainstalovat kohout (č. 4,
obr. 24).
Před naplněním vodního okruhu musí být demontován pravý
postranní kryt, aby bylo možné zkontrolovat správnou
funkčnost automatického odtoku a aby bylo možné použít oba
ruční odvzdušňovací ventily.

Doporučená instalace

1 Manometr vodního tlaku zařízení
2 Kohout
3 Vodní filtr
4 Plnící a vypouštěcí ventil
5 Odtoková trubka kondenzátu
6 Přívod vody k jednotce
7 Odtok vody z jednotky
8 Plnící a vypouštěcí přípojka

II.2.2.3  Nemrznoucí kapalina

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Při odstavení jednotky musí být vodní okruh kompletně
vyprázdněn

Pokud kompletní vyprázdnění jednotky s sebou přináší
nadměrné množství práce, může být do vody v určitém
poměru jako mrazuvzdorná přísada přimíchán ethylenglykol

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Přidáním glykolu se změní fyzikální vlastnosti vody a
následkem toho i výkony jednotky.

V následující tabulce jsou uvedeny teploty zamrzání
v závislosti na procentuálním podílu glykolu.

Venkovní teplota vzduchu ve °C 2 0 -3 -6 -10 -15 -20

% glykolu ve váhovém podílu 10 15 20 25 30 35 40

teplota zamrznutí ve °C -5 -7 -10 -13 -16 -20 -25

Pro nastavení požadované hodnoty nemrznoucí kapaliny
nahlédněte do odstavce I.4.8

II.2.3 Elektrické přípojky

Oddíl 2: Instalace a údržba
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
První uvedení do provozu nebo první spouštění
jednotky (pokud je naplánováno) smí provádět
výhradně kvalifikovaní pracovníci, kteří mají
doložitelné oprávnění k pracím na těchto jednotkách.

NEBEZPEČÍ!
Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že
instalace a elektrická zapojení jsou provedeny podle
plánu zapojení. Kromě toho zajistěte, že se v průběhu
těchto prací nebudou v blízkosti jednotky zdržovat
žádné neoprávněné osoby.

NEBEZPEČÍ!
Na chráněném místě a v blízkosti jednotky nainstalujte
vždy stykač s motorovou charakteristikou a s
minimálním rozevřením kontaktů 3 mm.
Připojení jednotky k uzemnění je předepsáno zákonem
a slouží k ochraně uživatele při jeho provozu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Eventuálně instalované čerpadlo je nutné připojit ke PP
svorkám spínací skříně (a k příslušné zemnící svorce).
Maximálně přípustné zatížení je 230V/5A (AC1).

Odstraňte levý spodní krycí plech jednotky, ve�te sí�ový kabel
průchodkou na levém opláštění a průchodkou na spodní
straně spínací skříně; dbejte na to, aby se kabel nedotýkal
žádných horkých částí stroje.
Elektrické připojení musí být provedeno za dodržení předpisů
platných v místě umístění a podle přiložených schémat
zapojení. Napájení střídavým a jednofázovým proudem musí
instalováno až k hlavnímu odpojovači jednotky.
Ohebný sí�ový kabel musí být vybaven ochranným pouzdrem
PCP a nesmí být lehčí než H05RN-F. Zemní vodič musí být
delší než všechny ostatní vodiče, tak aby při uvolnění
kabelového připevnění došlo k jeho napnutí až jako poslední.

II.2.3.1 Připojení dálkového ovládání instalatérem

SCR – spínač  dálkového ovládání
SEI -  spínač chladicího/topného režimu
LF – indikace provozu kompresoru
LB – signalizace kontrolkou porucha kompresoru

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při odpojení jednotky přepínačem režimu na dálkovém
ovládání se na displeji objeví indikace E00.

• Aktivace Zapnuto/Vypnuto na dálkovém ovládání (SCR)
Odstraňte můstek mezi svorkami 20 a 21 na svorkovnici
uživatelského rozhraní a připojte kabel přepínače režimu
Zapnuto/Vypnuto dálkového ovládání.

Pozor Otevřený kontakt:    jednotka vypnuta

Zavřený kontakt:      jednotka zapnuta

• Aktivace Zapnuto/Vypnuto a přepínání mezi chladicím a
topným režimem na dálkovém ovládání GSH (SCR-SEI)
Odstraňte můstek mezi svorkami 20 a 21 na svorkovnici
uživatelského rozhraní a připojte kabel přepínače režimu
Zapnuto/Vypnuto dálkového ovládání.
Kabely spínače režimů topení/chlazení na dálkovém ovládání
připojte na svorky 22 a 23 na svorkovnici uživatelského rozhraní.
Pak změňte parametr H27 z hodnoty 0 na hodnotu 1.

Pozor Otevřený kontakt:    topný režim

Zavřený kontakt:    chladicí režim

• Umístění kontrolek LF –LB na dálkovém ovládání
Obě kontrolky připojte na dálkové ovládání podle schématu
zapojení.

II.2.3.2 Dálkové ovládání s použitím příslušenství v
            konstrukční sadě

Je možné použít řízení jednotky.
Příslušenství:
KIS – sériové rozhraní RS 485 pro připojení k automatizaci
budovy,  k centrálnímu řízení a lokální síti.
KCH – hardwarové rozhraní RS 232 pro začlenění do
nadřazených řídících systémů, ve spojení s jedním nebo s více
KIS moduly při centralizované kontrole jednotek.

II. 3 První uvedení do provozu

II.3.1 Přístup k parametrům
Přistup k parametrům je možný pouze prostřednictvím
ovládacího panelu nebo přes osobní počítač a to na třech
úrovních: uživatel, služba zákazníkům a výrobce.

II.3.2 Konfigurace

Požadované hodnoty bezpečnostních komponentů

Presostat Spuštění Vrácení

Vysokotlaký presostat 26,9 bar 20 bar-automaticky

Diferenční tlakový 50 mbar 80 mbar - automaticky

spínač vody

Oddíl 2: Instalace a údržba
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Konfigurační parametry                                    Standardní nastavení

Požadovaná hodnota teploty v režimu chlazení 12°C

Požadovaná hodnota teploty v režimu topení (GSH) 40°C

Teplotní rozdíl v provozu 2°C

Požadovaná hodnota teploty nemrznoucí kapaliny 3°C

Teplotní rozdíl nemrznoucí kapaliny 2°C

Maximální doba rozmrazování 10´

Doba prodlevy nízkotlakého presostatu při

spouštění jednotky 120´´

Doba prodlevy spínače rozdílu tlaku vody při

najíždění 15´´

Doba zpoždění odpojení čerpadla 15´´

Minimální doba prodlevy mezi dvěma cykly spuštění

čerpadla 360´´

Doba rozběhu ventilátoru 30´´

Jednotky jsou u výrobce podrobovány výstupní kontrole. Zde
jsou rovněž provedeny nastavení a zadání standardních
parametrů, jež při standardních podmínkách použití jednotky
zaručují jeho bezchybný provoz. Konfigurace stroje nastavená
výrobcem nesmí být v žádném případě měněna.

II.3.3 Zapnutí jednotky

Před zapnutím jednotky zkontrolujte následující body:
• Sí�ové napětí musí odpovídat hodnotám udávaným na

typovém štítku a/nebo na schématu zapojení
s následujícím rozsahem tolerance:

- přípustná tolerance kmitočtu : ± 2 Hz
- přípustný rozsah tolerance provozního napětí:
   ± 10% jmenovitého napětí
- asymetrie napětí fázového napájení: < 2%

• Napájení elektrického proudu musí odpovídat odběru
výkonu jednotky.

• Elektroskříň otevřete a zajistěte, aby svorky a spínací
stykače byly řádně utažené (pokud by se během přepravy
uvolnily, mohlo by dojít ke vzniku provozních závad).

• Přívodní a zpětné vedení okruhu musí být připojeno podle
šipek uvedených na vstupu a výstupu vody jednotky.

• Zkontrolujte dostatečný průtok vzduchu a čistotu
vzduchového výměníku.

Při provádění elektrických přípojů musí být dodrženy
odpovídající normy země, v níž je jednotka používána, a musí
být zohledněna upozornění v elektrickém schématu zapojení
jednotky. Při vyměření profilu napájecích kabelů dodržujte
údaje uvedené ve schématu zapojení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
U třífázových modelů před připojením napájecích kabelů
L1-L2-L3+N na svorky hlavního odpojovače zkontrolujte
jejich pořadí.

Jednotka může být spuštěna tlačítkem ON/OFF, RESET-dolů
na ovládacím panelu jednotky. Tlačítkem MODE-nahoru může
být nastaven provozní režim (chladicí režim nebo tepelné
čerpadlo u provedení GSH). Eventuální poruchy jsou ihned
indikovány na displeji ovládacího panelu. Při zapínání
jednotky se jako první zařízení přednostně zapne čerpadlo.
Během fáze najíždění dojde na předem danou dobu k prodlevě
spínače rozdílového tlaku toku vody a nízkotlakého presostatu
(pokud je zabudován). Důvodem je zamezení vzniku vibrací
v důsledku vzduchových bublin nebo kolísání tlaku v oběhu
chladiva. Po této době následuje definitivní zapojení jednotky,
dojde k zapnutí ventilátoru a následně po určité době naběhne
i kompresor.

II.4 POKYNY PRO ÚDRŽBU

NEBEZPEČÍ!
Údržbářské práce včetně vizuálních kontrol smí
provádět pouze kvalifikovaný personál. Údržbářské
práce na oběhu chladiva smí provádět pouze odborný
personál, který je zaškolen v klimatizační a
chladírenské technice. Noste vždy vhodné ochranné
prostředky (rukavice, ochranné brýle).

NEBEZPEČÍ!
Je zakázáno zavádět špičaté předměty skrz mříž
nasávání vzduchu nebo skrz výstupy vzduchu.

NEBEZPEČÍ!
Před každým údržbářským zásahem — i před
jednoduchými vizuálními kontrolami — je nutné odpojit
jednotku hlavním vypínačem od sítě.  Přesvědčete se,
že nikdo nebude moci jednotku náhodně zapnout;
hlavní spínač zablokujte pomocí zámku v pozici „0“.

NEBEZPEČÍ!
Při prasknutí částí chladicího okruhu a při ztrátě
chladiva se může horní část skříně kompresoru a
zpětné potrubí krátkodobě rozpálit až na 180°C.

Oddíl 2: Instalace a údržba
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Obr. 25

Obr. 26

Oddíl 2: Instalace a údržba

II.4.1 Údržba

II.4.1.1 Chladicí okruh
• Kontrola náplně chladiva
K oběma kontrolním přípojkám tlakového a sacího vedení
vypnuté jednotky připojte manometr. Zapněte jednotku a
jakmile se příslušné tlaky stabilizují, je změřte.

• Kontrola netěsností chladicího okruhu
Zkontrolujte chladicí okruh vypnuté jednotky detektorem
netěsnosti.

• Kontrola čistoty vzdušného výměníku
Zkontrolujte výměník vypnuté jednotky a podle výsledku
kontroly:
- odstraňte všechny cizí částice, které brání proudění vzduchu,
- odsajte usazený prach,
- vodou a lehkým kartáčováním opatrně smyjte usazené
   nečistoty,
- nechte výměník oschnout na vzduchu.

II.4.1.2 Vodní okruh

• Kontrola spínače diferenčního tlaku vody
Během normálního provozu jednotky pomalu uzavírejte
uzavírací ventil vedení, který přivádí do jednotky vodu. Pokud
bude během této zkoušky uzavírací ventil úplně uzavřen bez
toho, že by toto spínač rozdílového tlaku detekoval, vypněte
ihned jednotku tlačítkem ON/OFF, RESET-dolů na ovládacím
pultu a díl vyměňte.

• Odvzdušnění vodního okruhu
Otevřete odvzdušňovací ventily uvnitř jednotky v blízkosti
výtokové trubky. Silikonovými trubičkami odvádějte vodu ven
z jednotky.

• Vyprázdnění vodního okruhu
Vodní soustava vypnuté jednotky může být vyprázdněna i
vypouštěcím kohoutem na spodní části zásobníku vody.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Pokud byla do vody přidána nemrznoucí kapalina,
nesmí být voda vypuštěna do okolí. Musí být zachycena
jako substance znečiš	ující životní prostředí a
zlikvidována pro eventuální recyklaci.

II.4.1.3 Elektrická soustava

Doporučeny jsou následující kontroly:
• Kontrola spotřeby proudu elektroměrem a srovnání naměřené

hodnoty s hodnotami v tabulce s technickými údaji,
• U jednotky, která je vypnutá a odpojená ze sítě, zkontrolujte

pevné uložení přípojek a svorek.

II.4.2  Neplánovaná údržba

II.4.2.1 Pokyny pro výměnu dílů

Před všemi opravářskými zásahy vypněte jednotku a vypus�te
chladivo jak na vysokotlaké tak i nízkotlaké straně. Bude-li
chladivo vypuštěno pouze z vysokotlaké strany zařízení, může
dojít k situaci, že se uzavřou spirály čerpadla a zabrání se
vyrovnání tlaku. V takovém případě může zůstat nízkotlaká
sekce skříně a sací vedení nadále pod tlakem. Při použití tvrdé
pájky na konstrukční díl vysokotlaké části může při kontaktu
s plamenem dojít ke vznícení směsi oleje a chladiva, která pod
tlakem vytéká.  Abyste předešli tomuto nebezpečí, je nezbytné,
aby se před letováním zkontrolovalo skutečné uvolnění tlaku
obou částí (tedy vysoko- i nízkotlakého oběhu).
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Obr. 27

Oddíl 2: Instalace a údržba

II.4.2.2 Obnovení náplně chladiva

Rychlé naplnění jednofázové jednotky pouze na sací straně
může zabránit spuštění kompresoru nebo kompresor poškodit.
Tomuto může být zabráněno současným naplněním obou stran
(vysoko- a nízkotlaké).
Případné naplnění jednotky chladivem R407C (R32/R125/
R134a) musí být provedeno přímo z lahve v tekutém stavu, aby
nedošlo ke změně složení prostředku.

II.4.3.2 Pokyny pro sešrotování a zlikvidování
jedovatých látek jednotky

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Firma GEA vždy dbala na ochranu životního prostředí.
Je důležité, aby osoby odpovědné za likvidaci jednotky
svědomitě dodržovaly následující pokyny.

Jednotka smí být sešrotována pouze firmou, která má
autorizaci k přijímání a likvidaci těchto zařízení/výrobků.
Jednotka se prvořadě skládá z recyklovatelných surovin. Při
likvidaci je nutné dodržovat následující předpisy:
• Vypus�te olej obsažený v kompresoru a odevzdejte jej do

sběrny surovin.
• Pokud jednotka obsahuje nemrznoucí kapaliny, nesmí být

tyto vypuštěny do okolí, ale musí být zachyceny jako látka
ohrožující životní prostředí a zlikvidovány pro eventuální
recyklaci.

• Chladiva nesmějí být odpouštěna do atmosféry. Musí být
odčerpána ze zařízení odpovídajícími schválenými přístroji,
naplněny do vhodných nádob a odevzdány v autorizovaném
sběrném místě.

• Filtrační sušárna a elektronické konstrukční díly
(elektrolytické kondensátory) představují zvláštní odpad –
musí být odevzdány v autorizovaném sběrném místě.

• Polyuretanové obložení vyrovnávací nádrže, snímatelný
povlak, obalový polystyren a rohože na krytech pohlcující
hluk musí být odstraněny a mohou být zlikvidovány jako
domovní odpad.
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11.4.2.4 Kontrolní seznam pro zjiš�ování poruch

NÁPRAVA

Přezkoušejte a zkontrolujte volná místa, odstraňte překážky baterie
Kontrola funkce ventilátoru.
Odpus	te nadbytečné chladivo.

1. Vyhledejte a odstraňte případná místa úniku chladiva.
2. Obnovte plný stav chladiva..
Vyměňte kompresor.

Zkontrolujte stanovené míry jednotky, infiltrace a izolaci jednotky.
Zkontrolujte funkčnost.
Vyměňte kompresor.

1 Vyhledejte a odstraňte případná místa úniku chladiva.
2 Obnovte plný stav chladiva..
Vyměňte filtr.
Zkontrolujte funkčnost.
Odvzdušněte vodní okruh.
Kontrola funkčnosti oběhového čerpadla.

Zjistěte druh alarmu a v daném případě odstraňte závadu.
Prove�te inverzi fázového sledu.
1 uzavřete ochranný spínač.
2 vra	te zpětný spínač do původní polohy.

Zkontrolujte jednotku při nabíhání.
Zkontrolujte, popř. vyčkejte chlazení.
Zkontrolujte, popř. opakujte nastavení.
Vyměňte stykač.
Kontrola zkratů.

Zkontrolujte napětí a zjistěte příčiny.
Vyměňte stykač.
Vyměňte kompresor.

Zkontrolujte nastavení a funkčnost tlakového čidla.
1 Vyhledejte a odstraňte případná místa úniku chladiva.
2 Obnovte plný stav chladiva.
Vyměňte filtr.
Zkontrolujte funkčnost.

Zkontrolujte nastavení a funkčnost tlakového čidla.
1 Zkontrolujte volné prostory; zkontrolujte, zda baterie nejsou

blokovány překážkami.
2 Zkontrolujte funkčnost ventilátoru.
Zkontrolujte hranice používání jednotky.
Vypus	te nadměrné chladivo.

Zkontrolujte funkčnost expanzního ventilu.
1 Zkontrolujte přehřátí.
2 Znovu nastavte přehřátí, popř. vyměňte expanzní ventil.
Vyměňte kompresor.
Zkontrolujte provozní podmínky jednotky.

Zkontrolujte stanovené míry jednotky, infiltrace a izolace.
Zkontrolujte nastavení a popř. znovu nastavte.

1 Vyhledejte a odstraňte případná místa úniku chladiva.
2 Obnovte plný stav chladiva.
Vyměňte filtr.
Vyměňte řídící desku.
Zkontrolujte funkčnost.
Vyměňte stykač.
1 Zkontrolujte volné prostory; zkontrolujte, zda nejsou blokovány

baterie překážkami.
2 Zkontrolujte funkčnost ventilátorů.

1 Zkontrolujte proudový obvod na zkraty.
2 Vyměňte motor.

Zkontrolujte napájení přípojek.
Zkontrolujte.
Odblokujte čerpadlo.
Vyměňte čerpadlo.

PORUCHA
 1 - NÁBĚHOVÝ TLAK JE PŘÍLIŠ VYSOKÝ

•Chladicí vzduch na vzdušním výměníku je nedostatečný
•závada na ventilátoru
•nadměrná náplň chladiva:

 2 - PŘÍLIŠ NÍZKÝ PŘEDBĚŽNÝ TLAK
•nedostatečná náplň chladiva:

•mechanické problémy kompresoru:
 3 - PŘÍLIŠ VYSOKÝ SACÍ TLAK

•nadměrná tepelná zátěž:
•defektní expanzní ventil:
•mechanické problémy kompresoru:

 4 - PŘÍLIŠ NÍZKÝ SACÍ TLAK
•nedostatečná náplň chladiva

•filtr je částečně ucpaný (zamrzlý):
•závada na expanzním ventilu:
•vzduchové bublinky ve vodním okruhu:
•množství průtokové vody je nedostačující:

 5 - KOMPRESOR NENABÍHÁ
•závada mikroprocesoru:
•kontrolní zařízení sledu fází je defektní (žlutá kontrolka):
•žádné napětí, otevřený spínač:
•z důvodu přetížení došlo ke spuštění automatického

ochranného spínače:
•žádné chlazení spotřebiče navzdory správně zadaným

hodnotám:
•vysoká požadovaná hodnota provozního parametru:
•vadný stykač:
•vadný elektromotor kompresoru:

 6 - KOMPRESOR VYDÁVÁ SLYŠITELNÝ HLUK
•špatné elektrické napájení:
•vadný spínací stykač kompresoru:
•mechanické problémy kompresoru:

 7 - KOMPRESOR PRACUJE NEPRAVIDELNĚ
•defektní nízkotlaký presostat  (příslušenství KPB):
•nedostatečná náplň chladiva:

• filtr je částečně ucpaný (zamrzlý):
•závada na expanzním ventilu:

 8 - KOMPRESOR SE ZASTAVÍ
•vadný vysokotlaký presostat:
•nedostatečný chladicí vzduch na vzduchovém výměníku:

•příliš vysoká teplota okolního vzduchu :
•nadměrná náplň chladiva:

 9 HLUČNÝ CHOD A VIBRACE KOMPRESORU
•Kompresor nasává chladivo; nadměrné množství chladiva ve
skříni:

•Mechanické problémy kompresoru:
• Jednotka běží na hranici přípustných podmínek pro použití:

10   - KOMPRESOR BĚŽÍ NEPŘETRŽITĚ
•nadměrné tepelné zatížení:
•požadované hodnoty chladicího provozu jsou nastaveny na
příliš nízkou hodnotu (příliš vysokou při topném režimu):
•nedostatečné vedení chladivem:

•ucpaný (zamrzlý) filtr ve vedení chladiva
•vadná řídící deska:
•vadný expanzní ventil:
•vadný spínací stykač kompresoru:
•nedostatečné větrání baterií:

 11 - VENTILÁTOR NENABÍHÁ, SPÍNÁ VYPNUTO/ZAPNUTO
•došlo ke spuštění termické ochrany proti přetížení:

 12 - OBĚHOVÉ ČERPADLO NENABÍHÁ
•agregát čerpadla je bez napětí:
• řídící deska nevydává žádný signál:
• čerpadlo zablokováno:
•vadný motor čerpadla:

Oddíl 2: Instalace a údržba
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A.1 TECHNICKÁ DATA

Model GSC/GSH 005 007 009

Jmenovitý chladicí výkon GSC/GSH (*) kw 5,26 6,78 8,28

E.E.R. (****) 2,53 2,79 2,67

Jmenovitý topný výkon GSH (**) kw 6,00 8,13 9,93

COP (výkonnostní číslo) (****) 2,65 2,99 3,21

Hladina akustický tlaku (***) dB(A) 46 47 47

Spirálový kompresor (scroll) č. 1 1 1

Ventilátory č. x kw 1 x 0,13 1 x 0,19 1 x 0,19

Objem vody ve výměníku l 0,67 0,89 1,12

Objem zásobníku vody l 32 43 43

Jmenovitý průtok vodních výměníků (*) l/h 861 1.112 1.366

Náplň chladiva R407C GSC kg 1,9 2,2 2,2

Náplň chladiva R407C GSH kg 2,5 2,75 2,75

Model GSC/GSH standardní čerpadlo 005-00 007-00/01 009-00/01

Použitelný tlak oběhového čerpadla (*) kPa 49 70 69

Elektrické údaje 005-00 007-00/01 009-00/01

Celkový příkon (chladicí režim) (*) kW 2,18 2,68 3,35

Celkový příkon (provoz tepelného čerpadla) (**) kW 2,37 2,97 3,34

Nápájení V-Ph-Hz 230-1+N-50 00:230-1+N-50/ 00:230-1+N-50/

01:400-3+N-50 01:400-3+N-50

Jmenovitý proud (chladicí režim) A 10,9 13,5/5,7 17,3/7,4

Jmenovitý proud (provoz tepelného čerpadla) A 11,1 13,8/5,9 16,7/7,1

Maximální provozní proud A 13,2 16,7/7,1 21,2/9,0

Spouštěcí proud A 61 76/40 100/46

Model GSC/GSH čerpadlo vyšší výkon 005-10 007-10/11 009-10/11

Použitelný tlak oběhového čerpadla (*) kPa 104 106 100

Elektrické údaje 005-10 007-10/11 009-10/11

Celkový příkon (chladicí režim) (*) kW 2,48 2,83 3,50

Celkový příkon (provoz tepelného čerpadla) (**) kW 2,67 3,12 3,49

Napájení V-Ph-Hz 230-1+N-50 10:230-1+N-50/ 10:23 0-1 +N-50/

11:400-3+N-50 11:400-3+N-50

Jmenovitý proud (chladicí režim) A 12,5 14,4/6,1 18,2/7,7

Jmenovitý proud (provoz tepelného čerpadla) A 12,7 14,7/6,2 17,6/7,5

Maximální provozní proud A 14,8 17,6/7,5 22,1 /9,4

Spouštěcí proud A 61 76/40 100/46

(*)   Provozní podmínky: Teplota vzduchu na vstupu
výparníku 32°C; teplota studené vody 7°C; rozdíl teploty
vody ve výparníku 5°C.

(**) Provozní podmínky: Teplota vzduchu na vstupu výparníku
7°C TK, 6°C FK; teplota teplé vody 45°C, teplotní rozdíl v
kondensátoru 5°C.

(***) Hladina akustického tlaku v dB(A) se vztahují k měření
provedeném ve vzdálenosti 5m od jednotky při faktoru
směrovosti 2.

(****) Výpočty COP a hodnoty EER nezohledňují příkon
oběhového čerpadla.

Přílohy
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Obr. 28 Obr. 29

Obr. 30

A.2  Rozměry a potřebná plocha
• GSC/GSH 005-009

GSC-GSH 005 GSC-GSH 007-009
a mm 550 550
b mm 920 1100
c mm 30 30
d mm 458 458
e mm 475 475
f mm 75 75
g mm 103 103
h mm 530 660
i mm 768 898
l mm 150 150
m mm 825 825
n mm 785 785

Legenda
01 Ovládací panel
02 Hlavní spínač
03 Kompresor
04 Kabelové průchodky
05 Antivibrační systém
06 Přívod vody
07 Odvod vody
08 Přístup k odvzdušňovacímu
     ventilu

09 Přístup k odblokování
     čerpadla
10 Přípojka doplnění vody
11 Odvod kondenzátu
12 Ventilátor
13 Electroskříň
14 Čerpadlo
15 Zásobník vody
16 Expanzní nádoba
17 Kondenzátor/výparník

Přípojky vody (GSC-GSH 005) ¾“ G M
Přípojky vody (GSC-GSH 007-009) 1“ G M
Přípojka odvodu kondenzátu ∅ e mm 30
Výpus	 vyrovnávací nádrže ½“ G F

Přílohy
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Obr. 31

Obr. 32

A.3  Schéma vodního a chladicího okruhu
• GSC 005-009

• GSH 005-009

Legenda:
CE Řízení mikroprocesoru
CEB Kondensátor/výparník
CS Kompresor
ECH Deskový výparník/

kondensátor
FT Filtr dehydrátor
PA Vysokotlaký presostat
PB Nízkotlaký presostat

(příslušenství)
PD Spínač diferenčního tlaku
RE Topný článek zásobníku

vody proti zamrznutí
(příslušenství)

PU Čerpadlo
RL Vana kondensátoru
S Vypouštěcí a plnící ventil

(montáž provede

instalatér)
SA Zásobník vody
ST1 Teplotní čidlo chladicího/

topného režimu
ST2 Tepelné čidlo pro ochranu

proti zamrznutí
ST3 Teplotní čidlo

rozmrazování
VL Ventilátor

VQ Ventil zpětného cyklu
VR Zpětný ventil
VSA Automatický

odvzdušňovací ventil
VSM Ruční odvzdušňovací

ventil
VTE Ventil termostatu,

chladicí režim

Přílohy
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Obr. 33

A.4  Schéma zapojení
• GSC/GSH005-009BA 00/10

Legenda: alarmy
E00 = Alarm ON/OFF

vypnutý dálkovým
ovládáním

E01 = Alarm vysoký tlak
E02 = Alarm nízký tlak
E04 = Alarm ochranný

spínač ventilátoru
E05 = Alarm ochrana proti

mrazu
E06 = Alarm teplotní čidlo

ST2 defektní
E07 = Alarm teplotní čidlo

ST3 defektní
E40 = Alarm teplotní čidlo

ST1 defektní
E41 = Alarm spínač

rozdílového tlaku

Výměr okruhu
Model

05 07 09
n kompresor 1xZR28 1xZR34 1xZR40
KM1 7,5Kw 11Kw 11Kw
QF2 20A 25A 25A
FU1 6,3A 6,3A 6,3A
QS1 25A 25A 25A
S2 2,5mm2 2,5mm2 4mm2

Saux 1mm2 1mm2 1mm2

SL 4mm2 4mm2 6mm2

SPE 4mm2 4mm2 6mm2

Imax GSC/GSH 00 13,2A 16,7A 21,2A
Imax GSC/GSH 10 14,8A 17,6A 22,1A
law 61A 76A 100A

Přílohy
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Obr. 34

Legenda: alarmy
E00 = Alarm ON/OFF

vypnutý dálkovým
ovládáním

E01 = Alarm vysoký tlak
E02 = Alarm nízký tlak
E04 = Alarm ochranný

spínač ventilátoru
E05 = Alarm ochrana proti

mrazu
E06 = Alarm teplotní čidlo

ST2 defektní
E07 = Alarm teplotní čidlo

ST3 defektní
E40 = Alarm teplotní čidlo

ST1 defektní
E41 = Alarm spínač

rozdílového tlaku

Výměr okruhu
Model

07 09
n kompresor 1xZR34 1xZR40
KM1 5,5Kw 5,5Kw
QF2 10A 10A
FU1 6,3A 6,3A
QS1 25A 25A
S2 1,5mm2 1,5mm2

Saux 1mm2 1mm2

SL 2,5mm2 2,5mm2

SPE 2,5mm2 2,5mm2

Imax GSC/GSH 00 7,1A 9A
Imax GSC/GSH 10 7,5A 9,4A
law 40A 46A

A.4  Schéma zapojení
• GSC/GSH007-009BA 01/11

Přílohy
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Obr. 35

Obr. 36

A.5  Návod k montáži antivibračního systému KSA

Pozor!

Instalace příslušenství smí být
prováděna výlučně odborníky, kteří
mohou doložit oprávnění k pracím na
těchto jednotkách.

Složení montážní sady:
• 4x  matky (1)
• 8x  podložky (2)
• 4x  distanční vložka (3)
• 4x  gumové součástky (4)
• 4x  tahová kotva (5)

1) Montáž antivibračního systému k jednotce
• Při připevňování antivibračního systému

k zařízení dodržujte následující  umístění
dílů: gumová součástka (4), distanční vložka
(3), zařízení (6), podložka (2) a matka (1).

• Matka (1) je při dodání namontována na
tahové kotvě (5).

2) Ukotvení zařízení k zemi antivibračním
systémem

• Vrtejte o průměru 10 mm a minimálně do
hloubky 75 mm.

• Tahovou kotvu (5) vsa�te do navrtané díry a
dbejte na to, aby závit přečníval nad zemí
maximálně o 10 mm a utáhněte matkou (1).

• Matku (1) vytočte z tahové kotvy (5).
• Gumové součástky (4) utáhněte na šrouby

(2) a mezi ně vložte podložku (2).
• Při připevňování jednotky (6) na

antivibrační systém dbejte na následující
umístění dílů: gumová součástka (4),
distanční vložka (3), zařízení (6), podložka
(2) a matka (1).

Přílohy

(1) (2) (3) (4) (5)
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Obr. 37

Obr. 38

A.6 Návod k montáži regulátoru kondenzačního tlaku k KFI

Pozor!
Instalace příslušenství smí být prováděna výlučně
odborníky, kteří mohou doložit oprávnění k pracím na
těchto jednotkách.

Složení montážní sady KFI:
1. Kapilární trubička
2. Snímač tlaku
3. Svorka
4. Kolíček ventilu

Připojení snímače tlaku.

POZOR!
Ujistěte se, že před zahájením každé práce je přístroj
odpojen od sítě.

Snímač tlaku připojte následujícím způsobem:

1. Odejměte postranní kryt spínací skříně přístroje.
2. Konec kapilární trubičky (1) připojte na snímač tlaku (2)

(obr. 38).
3. Druhý konec kapilární trubičky (1) nasa�te na tlakovou

zásuvku (5) a mezi ně nasuňte kolíček ventilu (4) (obr. 38).
4. Snímač tlaku (2) připevněte svorkou (3) na plechovou lamelu

(obr. 39).
5. Spojovací kabel (6) snímače tlaku (2) protáhněte skrz

průchodku do spínací skříně.

NEBEZPEČÍ!
Elektrický kabel se nesmí v žádném případě dotýkat
horkých částí jednotky (kompresor, tlakové vedení a
vedení zkapalněného plynu).

NEBEZPEČÍ!
Berte zřetel na ostré hrany a plochy, které by mohly
poškodit elektrický kabel. Používejte proto pouze
připravené průchodky.

Přílohy

(1) (2) (3) (4)
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Obr. 39

A.6 Návod k montáži regulátorů kondenzačního tlaku KFI

6. Odeberte spínač ST 3 (svorky 37, 38; pouze u tepelných
čerpadel)

7. Spojovací kabel (6) snímače tlaku (2) připojte ke svorkám.
které jsou uvedeny na schématu zapojení (svorky 38, 39 BP1
– snímač tlaku)

POZOR!
Ujistěte se, že před zahájením každé práce je jednotka
odpojena od sítě.

8. Odebrané postranní kryty opět zabudujte.

Nastavení regulátoru
• Současně stiskněte tlačítka MODE a ON/OFF, na ovládacím

panelu bude indikována nabídka SEt.
• Tlačítkem „dolů“ procházejte nabídku, až se dostanete k

podnabídce PAr.
• Stiskněte současně tlačítka MODE a ON/OFF.
• Tlačítkem „dolů“ procházejte podnabídku, až se dostanete

k volbě CnF.
• Naje�te tlačítkem „nahoru“ a „dolů“ na parametr H49.
• Stiskněte současně tlačítka MODE a ON/OFF naje�te na

parametr 2.
• Současně stiskněte tlačítka MODE a ON/OFF a nastavte

parametr na hodnotu 2.
• Potvr�te stisknutí tlačítek MODE a ON/OFF a držte tlačítka

stisknutá dvě sekundy.
• Zapněte stroj spínačem napájení.

Přílohy
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Obr. 40

Obr. 41

A.7 Návod k montáži vodních filtrů KFA

Tyto montážní návody jsou důležitou součástí těchto návodů
k použití jednotek, které jsou hlavními podklady pro instalaci,
údržbu a kontrolu jednotky.

POZOR!
Instalace příslušenství smí být prováděna výlučně
odborníky, kteří mohou doložit oprávnění k pracím na
těchto jednotkách.

Vodní filtr instalujte do přístroje před zavedením vody.

Přílohy
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Obr. 42

Obr. 43

Obr. 44

A.8 Návod k montáži elektrického vytápění zásobníku vody KRAA

POZOR!
Instalace příslušenství smí být prováděna výlučně
odborníky, kteří mohou doložit oprávnění k pracím na
těchto jednotkách.

Připojení vytápění ochrany proti mrazu.

POZOR!
Ujistěte se, že před zahájením každé práce je jednotka
odpojena od sítě. Jednotku vypněte a před zákrokem
vyčkejte několik minut, aby došlo k ochlazení trubek
chladicího okruhu.

UPOZORNĚNÍ!
Instalaci konstrukční sady provádějte, jen je-li
hydraulický systém zcela vyprázdněný. Pokyny k
vyprázdnění soustavy si přečtěte v příslušné kapitole
tohoto návodu k použití.

Topení nemrznoucí kapaliny připojte následujícím způsobem:

1. Odstraňte postranní kryty – viz obrázek 42.
2. Zkontrolujte, zda je v jednotce ještě voda a odstraňte 3/8“

kryt na vyrovnávací nádrži (viz obrázek 43).
3. Našroubujte topení a přitom zaplombujte závit šroubu (viz

obrázek 44) a kabel protáhněte sponou na horní desce
registru.

4. Kabel elektrického připojení topení uvnitř spínací skříně
přidělejte pomocí odpovídajícího sí�ového kabelu.

5. Spojte kabel se svorkami 12 a 13 (RAA) uvedenými ve
schématu zapojení.

NEBEZPEČÍ!
Elektrický kabel se nesmí v žádném případě dotýkat
horkých částí jednotky (kompresor, tlakové vedení a
vedení zkapalněného plynu).

NEBEZPEČÍ!
Berte zřetel na ostré hrany a plochy, které by mohly
poškodit elektrický kabel. Používejte proto pouze
připravené průchodky.

6. Zabudujte zpět odebrané postranní kryty.

Přílohy
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Obr. 45

A.9 Návod k montáži nízkotlakého presostatu KPB

Připojení nízkotlakého presostatu:

POZOR!

Ujistěte se, že před zahájením každé práce je jednotka
odpojena od sítě. Jednotku vypněte a před zákrokem
vyčkejte několik minut, aby došlo k ochlazení trubek
chladicího okruhu.

NEBEZPEČÍ!

Elektrický kabel se nesmí v žádném případě dotýkat
horkých částí jednotky (kompresor, tlakové vedení a
vedení zkapalněného plynu).

NEBEZPEČÍ!

Berte zřetel na ostré hrany a plochy, které by mohly
poškodit elektrický kabel. Používejte proto pouze
připravené průchodky.

Pozor!

Instalace příslušenství smí být prováděna výlučně
odborníky, kteří mohou doložit oprávnění k pracím na
těchto jednotkách.

Presostat namontujte podle údajů na obrázku 45.
Na schématu zapojení najděte komponenty PB, odstraňte
spínací můstek, který se nachází mezi dvěma svorkami (26, 27)
a dokončete elektrické připojení presostatu.

Přílohy
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