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Typový klíč

GEA Multi-DENCO

D

DENCO

M

Multi-DENCO

A

Vzduchem chlazená jednotka

C

Vodou chlazená jednotka

X

Split

O

Vodou chlazená jednotka OfficeCool

H

Split jednotka Office Cool

010

Velikost 010

018

Velikost 018

030

Velikost 030

045

Velikost 045

065

Velikost 065

092

Velikost 092

130

Velikost 130

D
U

Dolů (do zdvojené podlahy)
Nahoru

P

Plný čelní panel

F

Čelní panel s výdechovou mřížkou

L

Čelní panel pro výdech vzduchu níže u podlahy

S

4-řadý výměník (standard)

L

6-řadý výměník

C

kombinovaný výměník

I

Kompresor s plynulou regulací otáček

F

Kompresor ON/OFF

S

Parní zvlhčovač - standardní vodivost

L

Parní zvlhčovač - nízká vodivost

H

Parní zvlhčovač - vysoká vodivost

N

Není vybaveno

4
7

Filtr G4
Filtr F7

P

Ventilátor s EC-motorem

E

Elektrický ohřívač

N

Není vybaveno

1

3~ 400 V, N, PE, 50 Hz

7

3~ 400 V, N, PE, 60 Hz

4

Napájecí napětí

Topení

Ventilátor

Filtr

Zvlhčovač

P
Řízení kompresoru

Výměník

S
Konfigurace panelu

A
Proudění vzduchu

M

Velikost jednotky

D

Systém chlazení

Základní vnitřní jednotka Multi-DENCO

Řada

Následující typové klíče obsahují přesný popis provedení jednotek.
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Typový klíč

D

DENCO

M

Multi-DENCO

RE

Chladící okruh

D

R410A

1

Primární okruh

S

Malý kompresor

C

Standardní kompresor

N

Není vybaveno

E

Elektronický expanzní ventil

N

Není vybaveno

S

Uzavírací ventil na kompresoru a kapalinovém potrubí

L

Uzavírací ventil na kapalinovém potrubí

S

Pájené

T

Dvojitě pájené

T

Detektor úniku chladiva

N

Není vybaveno

N

Není vybaveno

C

Přípojka na čelní straně jednotky

N

Není vybaveno
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Servisní přípojky

Omezení startovacího proudu

Detekce úniku chladiva

N

Přípojky chladiva

N

Uzavírací ventily

Uspořádání chladícího okruhu

N

Sběrač kapaliny

1

Expanzní ventil

D

Deskový výměník

RE

Velikost kompresoru

S

Chladivo

D

Typ

Chladící okruh (přímé chlazení) Multi-DENCO

Řada

GEA Multi-DENCO
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Typový klíč

D

DENCO

M

Multi-DENCO

CO

Řídící systém

C

Regulátor C5-12

L

LonWorks

B

BACnet MS/TP

E

BACnet I/P, SNMP, Webpage

N

Není vybaveno

T

Dotykový displej

R

Hlášení provozního stavu

N

Není vybaveno

W

Indikační páska v kondenzační vaně

N

Není vybaveno

1

Teplota / vlhkost (sání)

2

Teplota / vlhkost (sání), 10 m kabel

3

Teplota (výdech)

4

Teplota (výdech), 10 m kabel

5

Teplota / vlhkost (výdech)

6

Teplota / vlhkost (výdech), 10 m kabel

7

Teplota / vlhkost (sání) + teplota (výdech)

8

Teplota / vlhkost (sání) + teplota / vlhkost (výdech), 10 m kabel

9

Teplota / vlhkost (sání) + teplota (výdech), 10 m kabel

A

Teplota / vlhkost (sání), 10 m kabel + teplota (výdech)

B

Teplota / vlhkost (sání), 10 m kabel + teplota / vlhkost (výdech), 10 m kabel

C

Teplota (sání) + teplota / vlhkost (výdech)

D

Teplota (sání) + teplota (výdech)

E

Teplota (sání) + teplota / vlhkost (výdech), 10 m kabel

F

Teplota nasávaného vzduchu (10 m kabel) + teplota / vlhkost upraveného vzduchu

G

Teplota nasávaného vzduchu (10 m kabel) + teplota / vlhkost upraveného vzduchu (10 m kabel)

H

Teplota nasávaného vzduchu (10 m kabel) + teplota upraveného vzduchu (10 m kabel)

S

Standardní jazyky

O

Ostatní jazyky (na vyžádání)

P

Regulace tlaku vzduchu v podlaze

S

Regulace otáček dle potřeby chlazení

V

Monitoring průtoku vzduchu

N

Není vybaveno

E

Monitoring energií

N

Není vybaveno

N

Není vybaveno

N

Není vybaveno

M

Hlavní vypínač

D

Duální napájení (ATS), vestavěné

S

Detektor kouře

N

Není vybaveno

6

Regulace okolní teploty

Detekce kouře

N

Hlavní vypínač

N

Signál čerpadla

Monitoring energií

Monitoring průtoku vzduchu

Regulace otáček ventilátoru

Jazyk

Čidla vzduchu

Detekce úniku vody

Regulace

T

Hlášení provozního stav

C

Displej

CO

Rozhraní BMS

M

Typ

D

Řada

Řídící systém Multi-DENCO

GEA Multi-DENCO
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D

DENCO

M

Multi-DENCO

CA

Opláštění

B

Přípojky ve spodní části jednotky

S

Standardní umístění displeje

R

Bílá - RAL9002

O

Ostatní barvy (na vyžádání)

N

Není vybaveno

1

Mřížka pro výdech vzduchu (Eyelash)

2

Mřížka pro sání vzduchu (Eggcrate)

D

Uzavírací klapka

N

Není vybaveno

S

Standardní panely

N

Není vybaveno

S

Standardní balení

E

Balení v dřevěném bednění
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S

N

Panely

Pojezdová kolečka

Mřížka v horní části

Manometr filtru

Barva jednotky

Pozice displeje

N

Pozice přípojek

S

Typ

D

Řada

Opláštění Multi-DENCO

Balení

Typový klíč

GEA Multi-DENCO

7

Typový klíč

D

DENCO

M

Multi-DENCO

OU

Outdoor unit

C

Kondenzační jednotka

D

R410A

008

008

013

013

021

021

026

026

032

032

050

050

075

075

100

100

E

Ventilátor s EC-motorem

A

AC ventilátor (+regulátor otáček)

1

Primární okruh

N

Není vybaveno

1

3~ 400V, N, PE, 50Hz

7

3~ 400V, N, PE, 60Hz

W

Zimní sada pro provoz do -40 °C

N

Není vybaveno

B

Lakování nátěrem Blygold

E

Lakování nátěrem Epoxy

N

Není vybaveno

N

Není vybaveno

R

Pozinkováno

O

Ostatní barvy (na vyžádání)

S

Standardní balení

E

Balení v dřevěném bednění

H

Horizontální

V

Vertikální

1

1 venkovní jednotka

2

2 venkovní jednotky

O

Dodání s venkovní jednotkou

N

Dodání bez venkovní jednotky

8

Dodání venkovní jednotky

Počet venkovních jednotek

Směr proudění vzduchu

Balení

Barva jednotky

Omezení startovacího proudu

Lakování výměníku

Sada pro zimní provoz

Ventilátor

Velikost jednotky

Chladivo

Chladící systém

(přímé chlazení)

P

Napájecí napětí

S

Velikost kompresoru

OU
Uspořádání chladícího okruhu

M

Typ

D

Řada

Venkovní jednotka Multi-DENCO

GEA Multi-DENCO
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Typový klíč

D

DENCO

M

Multi-DENCO

AC

Příslušenství

010

Velikost 010

018

Velikost 018

030

Velikost 030

045

Velikost 045

065

Velikost 065

092

Velikost 092

130

Velikost 130

BAS

Základový rám

PLI

Montážní podstavec

TIL

Upevňovací úhelník podlahových desek

PUM

Čerpadlo kondenzátu

PUH

Čerpadlo kondenzátu pro zvlhčovač

DAM

Uzavírací klapka (horní / spodní instalace)

TRA

Kondenzační vana pro zdvojené podlahy

DUC

Stropní přípojka potrubí

1WA

Horizontální 1-cestný výdech vzduchu

3WA

Horizontální 3-cestný výdech vzduchu

FI4

Náhradní filtr G4

FI7

Náhradní filtr F7

REM

Oddělený dotykový displej pro instalaci mimo chlazenou místnost

TOU

Opravný lak
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AC

Příslušenství

M

Velikost jednotky

D

Typ

Příslušenství Multi-DENCO

Řada

GEA Multi-DENCO
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Přehled jednotek a rozsah dodávky

GEA Multi-DENCO

1

Přehled jednotek a rozsah dodávky

1.1

Úvod
Společnost GEA Heat Exchangers by Vám ráda poděkovala za zakoupení jednotky
GEA Multi-DENCO.
Vnitřní jednotky GEA Multi-DENCO jsou určeny pro chlazení, ohřev, zvlhčování,
odvlhčování a filtraci vzduchu při atmosférickém tlaku. Jednotky jsou navrženy s
přímým nebo nepřímým systémem chlazení a je zakázáno tyto jednotky používat k
jiným účelům. Zařízení bylo konstruováno a vyrobeno v rámci systému jakosti s
přísnou kontrolou kvality a životního prostředí. Na typovém štítku, umístěném na
jednotce, naleznete označení modelu, výrobní a sériové číslo a také číslo zakázky,
které je uváděno v korespondenci.
S veškerými dotazy a připomínkami k přepravě, instalaci, uvádění jednotky do provozu
a jejím provozování se obracejte na obchodní zastoupení, popř. na servisní středisko
firmy GEA.

1.2

Označení a číslování modelů
Každý výrobek společnosti GEA Heat Exchangers má typový štítek umístěný uvnitř
zařízení. Tento štítek na sobě nese veškeré důležité informace o konkrétním dodaném
zařízení.
Po obdržení Vašeho zařízení je proto důležité zkontrolovat číslo modelu zařízení ještě
před umístěním a instalací, aby bylo zajištěno, že odpovídá Vašim požadavkům.
Jakékoli nesrovnalosti by měly být neprodleně oznámeny obchodnímu zastoupení
společnosti GEA Heat Exchangers.
Zkontrolujte podle typového klíče (strana 4) a vyplňte do příslušných polí:

10
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1.3

Provedení

Obr 1-1:

1.4

GEA Multi-DENCO

Jednotky GEA Multi-DENCO jsou určeny pro vnitřní instalaci a musí být připojeny ke
zdroji přímého nebo nepřímého chlazení. Standardní provedení se skládá z následujícího:
– 7 velikostí jednotek v provedení Upflow nebo Downflow
– vestavěný mikroprocesorový řídící systém s dotykovým displejem
– chladicí výkon od 10 do 130 kW
– řada energeticky úsporných scroll kompresorů
– chladivo R410a
– uzavírací ventil na kapalinovém potrubí
– ventilátory s EC motory, chráněné filtrem G4
– čidlo teploty / vlhkosti nasávaného vzduchu
– čelní panel bez mřížky, případně s ní
– plynulá regulace otáček ventilátoru na základě potřeby chlazení
– provoz až od - 20°C (- 40°C se zimní sadou) do + 55°C venkovní teploty
– nízká spotřeba energie
– přístup do jednotky kompletně z přední strany
– velká plocha výměníku
– široký sortiment příslušenství
– volitelné venkovní jednotky přímého a nepřímého chlazení

Rozsah dodávky
Součástí dodávky je následující:
– Jednotka DM_010 až DM_0130 s vestavěným mikroprocesorovým řídícím
systémem a dotykovým displejem
– Dokumentace k jednotce
– aktuální návod k používání s daty odpovídajícími dodanému zařízení
– návod pro mikroprocesorový řídící systém
– schéma zapojení
– rozměrový výkres
– seznam náhradních dílů
– prohlášení o shodě
– Příslušenství a speciální vybavení (v případě, že bylo objednáno)

1.5

Příslušenství a speciální vybavení
Pro určení rozsahu příslušenství a vybavení jednotky, porovnejte prosím označení
modelu s označením uvedeným na str. 4 a následujících.

1.5.1 Zvlhčovač
– elektrický parní zvlhčovač s elektrodovým válcem je určen pro provoz s vodou z
běžného vodovodního řadu a může být provozován se širokou škálou vodivosti
použité vody
– produkce sterilní, demineralizované páry bez zápachu se provádí v plastovém
parním válci
– vysoce účinné elektrody zajiš″ují dlouhou životnost
– autoadaptivní vypouštěcí cyklus optimalizuje životnost vyvíječe
– regulace výstupu páry se provádí proporcionálním způsobem v nepřetržitém provozu v závislosti na odchylce od požadované hodnoty
– nastavit lze také maximální výkon
– zvlhčovač je umístěn na pevném tvrdém plastovém rámu
– elektromagnetické ventily na vstupu a výstupu do zvlhčovače
– filtr na vstupu do zvlhčovače
– tlaková přípojka vody

PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014
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Přehled jednotek a rozsah dodávky

GEA Multi-DENCO

K dispozici jsou 3 druhy parních válců:
– standardní vodivost (350 - 750 μS/cm)
– nízká vodivost (125 - 350 μS/cm)
– vysoká vodivost (750 - 1250 μS/cm)
1.5.2 Filtrace
– filtrace F7
– sada náhradních filtrů G4 nebo F7
1.5.3 Elektrické topení
Elektrický topný registr s odvlhčováním nebo bez odvlhčování
– 2 nebo 3-fázový elektrický ohřívač
– tyristor, pulzní řízení nebo až 3 stupně regulace v závislosti na velikosti
– trubky z nerezové oceli ve tvaru U
– osazeny lamelami z nerezové oceli
– termostat proti přehřátí s bezpečnostním vypnutím a manuálním resetem

1.5.4 Teplovodní vytápění (L.P.H.W.)
– proporcionálně regulovaný ohřívač s 3-cestným ventil pro přesnou regulaci
1.5.5 Možnosti chladícího okruhu
– uzavírací ventily na kompresoru
– detekce úniku chladiva
– omezení startovacího proudu kompresoru
– přípojky ze servisní strany
1.5.6 Možnosti venkovních jednotek
– více venkovních jednotek k jedné vnitřní
– venkovní jednotka s ventilátory s EC-motory
– výměníky s nátěrem "Blygold" pro korozivní prostředí
– zimní sada pro provoz do -40°C venkovní teploty
1.5.7 Možnosti řídícího systému
– rozhraní Modbus
– rozhraní LonWorks
– BACnet MS/TP
– BACnet I/P, SNMP, Webpage
– indikátor stavu jednotky
1.5.8 Možnosti čidel
– čidlo nasávaného vzduchu - teplota / vlhkost - s kabelem (10m) pro instalaci mimo
jednotku
– čidlo přívodního vzduchu - teplota / vlhkost
– čidlo přívodního vzduchu s kabelem (10m) pro instalaci mimo jednotku
– regulace tlaku vzduchu v podlaze
– detekce vody, indikační páska v kondenzační vaně
– monitoring průtoku vzduchu
– energetický monitoring
– detekce kouře
12
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1.5.9 Příslušenství
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

duální napájení
ochranná mřížka v horní části jednotky
balení v dřevěném bednění (EXPORT)
základový rám
montážní podstavec
upevňovací úhelník podlahových desek
čerpadlo kondenzátu
uzavírací klapka pro horní nebo spodní instalaci
stropní přípojka na potrubí
opravný lak
kondenzační vana do zdvojené podlahy - ocelová pozinkovaná svařovaná vana,
vodotěsná, pro montáž pod jednotku do zdvojené podlahy. Shromažďuje se v ní případná unikající voda a je vhodná při instalaci s detekcí vody.
– čerpadlo kondenzátu se sběrnou nádobou pro instalaci pod jednotkou. Čerpadlo je
vybaveno plovákovým spínačem a přepadovým kontaktem. Vhodné pro použití jednotky s parním zvlhčovačem.
1.5.10 Možnosti opláštění
Výška displeje

– standard
– nižší umístění, pro případ, že by jednotka byla instalována na vysokém základovém
rámu nebo podstavci, aby byla zajištěna bezproblémová obsluha

Manometr (vzduch)

– pro vizuální kontrolu zanesení filtru
– ručkový manometr je instalován na předním panelu jednotky, snímá diferenční tlak
filtru a tím je zajištěna jeho optická kontrola
– manometr je připojen přes hadičky pro měření tlaku v místě před filtrem a za ním

PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014
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Bezpečnost a upozornění pro uživatele
ŠKODY NA JEDNOTCE!
V případě alarmu nebo chybových hlášení se vždy přesvědčte o příčině. Vícenásobné resetování alarmu bez řešení jeho příčiny může vést k dalšímu poškození
zařízení a to takovým způsobem, který může mít za následek zrušení platnosti
poskytnuté záruční doby.
Toto je původní návod k používání ověřený výrobcem.
Jednotky řady GEA Multi-DENCO jsou navrženy v souladu s technologií STATE-OFTHE-ART, technickými normami a jsou vybaveny nejmodernějšími komponenty dle
uznávaných bezpečnostních pravidel.
Zařízení GEA používejte pouze v technicky bezvadném stavu a pro daný účel v souladu s aktuálním návodem k používání. Přitom berte v úvahu také bezpečnostní
aspekty a potenciální rizika. Je důležité si uvědomit, že nedodržování pokynů předepsaných v tomto návodu k používání může mít za následek ohrožení bezpečnosti,
zdraví, dalších zařízení a vést k nesprávnému provozu jednotky
Veškeré poruchy zařízení musí opravovat autorizovaný servis GEA!

2.1

Dostupnost návodu k používání
V tomto návodu k používání naleznete důležité informace týkající se správného a bezpečného provozu zařízení GEA.
Tento návod musí být vždy k dispozici v každém místě instalace jednotky a v průběhu
provozu zařízení. Každá osoba obsluhující toto zařízení musí být s tímto návodem
seznámena a v plném jeho rozsahu a musí mu zcela porozumět.
Návod k používání je určen jak operátorům, technikům společnosti, technickému personálu a oprávněným osobám, tak i odborníkům v oblasti elektrotechniky a chladicí
techniky.

2.2

Rozsah platnosti návodu k používání
UPOZORNĚNÍ!
Regulátor jednotky má svůj vlastní návod k používání a potřebné informace naleznete v něm.

Návod k používání zahrnuje nezbytné informace k následujícím oblastem:
– montáž / demontáž
– instalace
– uvedení do provozu
– řešení problémů
– Údržba
UPOZORNĚNÍ!
Aktuální návod je platný pro jednotky se základní konfigurací podle standardního
katalogu.
V případě speciálních a atypických provedení si vyhrazujeme právo na změny,
které nemusí být zahrnuty do aktuální dokumentace.

14
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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 jednotkách Multi-DENCO.

RECYKLACE!
Symbol označuje informaci o zacházení s použitými obalovými materiály a opotřebovanými konstrukčními díly (rozdělených dle použitých materiálů).
POUŽÍVEJTE OCHRANNOU OBUV!
Symbol označuje povinnost, nosit při práci s jednotkou, ochrannou obuv.

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!
Symbol označuje povinnost, nosit při práci s jednotkou, ochranné rukavice a předejít
tak riziku zranění.
POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE!
Symbol označuje povinnost, použít při práci s jednotkou, ochranné brýle.

2.4

Označení varovných upozornění
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 ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Symbol označuje činnosti, při nichž hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI POVRCHOVÝMI PLOCHAMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít
ke zraněním či škodám, způsobenými vysokými povrchovými teplotami.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít
ke zraněním či škodám, způsobenými vysokou teplotou topného média.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU 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.
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NEBEZPEČÍ ÚRAZU NÍZKÝMI TEPLOTAMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít
ke zraněním či škodám, způsobenými nízkou teplotou chladícího média.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVĚŠENÝM BŘEMENEM!
Symbol varuje před zraněními a škodami způsobenými zavěšeným břemenem.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít
ke zraněním či škodám, způsobenými rotujícími částmi jednotky či příslušenství.
ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Symbol označuje upozornění před škodami na životním prostředí nebo dává
informaci o předpisech týkajících se ochrany životního prostředí.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU TOXICKÝMI LÁTKAMI!
Symbol označuje upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může dojít
ke zraněním či škodám, způsobenými jedovatými a toxickými látkami.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním může
dojít k poškození jednotky, příslušenství nebo regulace.
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Symbol označuje místa činností, při kterých může dojít k poškození regulační elektroniky jednotky vlivem elektrostatického výboje.

2.5

Bezpečnost práce
Při práci na jednotkách GEA Multi-DENCO je nutné používat osobní ochranné
pomůcky v souladu s ČSN EN 378-3+A1. S ohledem na minimalizaci rizik by práce na
zařízení měly vykonávat pouze kvalifikované osoby. Jako minimální ochranu
doporučujeme vhodnou bezpečnou obuv, rukavice, ochranu očí a vhodnou
kombinézu. Více ochranných prostředků a pomůcek můžete použít v závislosti na
vlastním zhodnocení možných rizik při práci.
Při práci v oblasti sít´ového napájení:
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.
Pro všechny práce:
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Chladiva a oleje jsou při požití nebezpečná jak pro lidi, tak pro zvířata. V případě
náhodného požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Lehký olej, používaný
u některých dílů jako ochranný nátěr, může, u citlivé pokožky, vést k alergické reakci.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU VYSOKÝM TLAKEM!
V případě práce na chladícím okruhu dbejte zvýšené opatrnosti před případným
poškozením potrubí či jiných instalovaných komponent. Vzhledem k vysokému tlaku
plynu nebo kapaliny hrozí zranění. Tyto práce vyžadují maximální opatrnost.
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ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Neznečišt´ujte životní prostředí chladicími médii a oleji. Zlikvidujte je podle místních
předpisů a ekologicky přijatelným způsobem. Směsi etylen a propylenglykolu jsou
zařazeny mezi látky nebezpečné vodám a to ve třídě ohrožení vody 1 (klasifikováno
jako slabě znečišt´ující látky).
To platí i pro směsi s vodou.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU TOXICKÝMI LÁTKAMI!
Při práci na chladícím okruhu (svařování, otevřený oheň) zajistěte, aby nedošlo
ke kontaktu s hořlavými povrchy.
V případě, že by elektrická izolace, izolace panelů, elektrických kabelů, vinylové
nátěry, pryže nebo plasty byly vystaveny otevřenému ohni, mohou se uvolňovat toxické výpary. Proto je nezbytně nutné, aby byl prostor při práci s otevřeným ohněm
nebo v blízkosti zdrojů tepla dostatečně odvětráván.

• Dodržujte veškeré pokyny pro instalaci a transport zařízení GEA.
• Dodržujte požadavky na uvedení do provozu zařízení GEA.
• Vždy se přesvědčte, že k zařízení GEA má přístup pouze oprávněný a technicky
•
•
2.6

vyškolený personál. Je-li to nezbytné, měli byste využít vhodná zařízení a opatření,
kterými zabráníte neoprávněným osobám v přístupu k jednotce.
Veškeré netěsnosti zařízení musí být odstraněny servisním technikem GEA nebo
autorizovanou odbornou společností v oblasti chlazení.
Dbejte na informace uvedené na bezpečnostních štítcích instalované jednotky.

Použití
Jednotky GEA Multi-DENCO jsou konstruovány jako vnitřní jednotky pro připojení ke
zdroji přímého nebo nepřímého chlazení a jsou určeny pro chlazení, vytápění, zvlhčování, odvlhčování a filtraci vzduchu při atmosférickém tlaku.
Pokud není uvedeno jinak, zařízení není vhodné pro použití v korozivním prostředí
jako jsou oblasti v blízkosti velkých objemů slané vody.
Správné použití zahrnuje také dodržování návodu pro regulátor, kontrolu a údržbu
zařízení dle doporučení výrobce.
Nesprávné použití

Jiné použití než je uvedeno výše, je považováno za nesprávné. Výrobce / dodavatel
neručí za škody vzniklé nesprávným použitím. Toto riziko nese sám provozovatel
zařízení.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA JEDNOTCE!
Zařízení firmy GEA nesmí být používána:
– v prostředí s nebezpečím výbuchu;
– v oblastech se silným elektromagnetickým polem, (elektromagnetická imunita
jako směrnice EMC; viz prohlášení o shodě dodané se zařízením)
– v prostředí s vysokou úrovní kontaminace ovzduší,
– v prostředí s žíravým a / nebo agresivním vzduchem.
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Úpravy a změny
Na jednotkách Multi-DENCO nebo jejích komponentech, je bez souhlasu firmy GEA,
zakázáno provádět jakékoli změny a úpravy.
Jakákoliv změna nebo úprava jednotky nebo jejích komponent znamená pro jednotku
Multi-DENCO ztrátu záruky i prohlášení o shodě.

2.8

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

2.9

Likvidace
Hlavní a vedlejší materiály musí být bezpečně a šetrně likvidovány podle druhu s ohledem na životní prostředí a v souladu s místními předpisy a zákony (viz kapitola 12.2
Likvidace).

2.10 Výběr personálu a jeho odborná kvalifikace
UPOZORNĚNÍ!
Každá osoba, která je pověřena prací na jednotce Multi-DENCO 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.

2.11 Obsluhující personál
Osoby s příslušnou kvalifikací.

2.12 Ochranná opatření a nouzové postupy
2.12.1 Manipulace s chladivem
Na základě normy ČSN EN 378-1+A2 se chladivo R410a řadí do skupiny A1. Na
typovém štítku jednotky naleznete informace a objem náplně konkrétního chladiva.
Manipulaci s chladivem provádějte například podle směrnice Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006.
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Vlastnosti použitelných typů chladiva:
– nehořlavé
– bez přímého toxického účinku
– bezbarvé a bez zápachu
– těžší než vzduch
– obsahují fluorované skleníkové plyny definované v Kjótském protokolu
– potenciál poškozování ozonu OPD: 0
– skleníkový potenciál GWP: R410a: 1980
– třída ohrožení vody 1, s mírným ohrožením vod
UPOZORNĚNÍ!
Při práci s chladivy a chladícím okruhem používejte vhodné oblečení a ochranné
pomůcky, jako například:
– ochranné brýle
– kožené rukavice
– ochranný oděv pro celé tělo
– je-li to nezbytně nutné, také dýchací přístroj
2.12.2 První pomoc
Pokyny pro první pomoc v průběhu nebo po úniku chladiva a kontaktu s ním
– zajistěte svou vlastní ochranu před uniklým/unikajícím chladivem
– svlečte z těla oblečení znečištěné chladivem
– v případě nutnosti zavolejte lékaře nebo záchrannou službu
2.12.3 Vdechnutí uniklého chladiva
Další opatření po vdechnutí uniklého chladiva:
– uložte postiženou osobu do dobře větraného prostoru
– ujistěte se, že postižená osoba je ve stabilizované poloze
– vyhněte se konzumaci jídla a nápojů
2.12.4 Kontakt chladiva s pokožkou
Další opatření po styku s chladivy:
– oplachujte zasažené části těla vlažnou vodou po dobu nejméně 15 minut
2.12.5 Zasažení očí chladivem
Další opatření po zasažení očí uniklým chladivem:
– neotírejte a netřete si oči
– pokud používáte kontaktní čočky, vyjměte je
– vypláchněte oči velkým množstvím vody

2.13 Hluk
Hladina akustického výkonu jednotky může vzrůst až na 98 dB(A) dle ČSN EN ISO
3745.
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Technický popis a jednotlivé součásti dodávky

3.1

Popis jednotky
Jednotky přesné klimatizace GEA Multi-DENCO jsou určeny pro vnitřní instalaci a
připojení ke zdroji přímého nebo nepřímého chlazení. Využití těchto jednotek je
zejména pro chlazení datových center a serveroven, případně jiných prostor, kde je
nutné udržování přesného klimatu. Volitelný zvlhčovač může být instalován v proudu
vzduchu, aby byla zajištěna minimální koncentrace vlhkosti. Přídavný výměník pro
vytápění umožňuje nejen dohřívat vzduch, ale také jej odvlhčovat, čímž se dále
rozšiřuje oblast použití těchto jednotek. Na základě individuálních požadavků v místě
instalace může být jednotka vybavena některým ze široké řady příslušenství.
Zařízení v provedení “Downflow” nasává vzduch v horní části jednotky a upravený
vzduch je vydechován ve spodní části a proto je tento typ obvykle instalován do zdvojené podlahy. Provedení “Upflow” nasává vzduch ve spodní části nebo přes přední
mřížku a upravený je vydechován v horní části jednotky. Pro lepší a efektivnější
rozptýlení vzduchu je tento typ nejčastěji instalován s výdechovým nástavcem.
Práce v místě instalace zahrnují propojení vnitřní a venkovní jednotky, v tomto případě
okruhu chladiva, připojení sít´ového napájecího napětí, zajištění odvodu kondenzátu
do kanalizace a je-li jednotka vybavena zvlhčovačem, připojit tento komponent na
přívod vody.
Jednotky GEA Multi-DENCO jsou k dispozici v několika výkonových řadách a konfiguracích pro různě velké prostory s potřebou chlazení a udržování přesného klimatu.
Směrnice a předpisy

20

Jednotky GEA Multi-DENCO splňují následující směrnice a nařízení:
– směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC
– směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC
– elektromagnetická kompatibilita 89/336/ECC + 2004/108/EC
– směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC
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Obr. 3-1:

Flexibilní provoz

GEA Multi-DENCO

Řada jednotek GEA Multi-DENCO je navržena s ohledem na flexibilitu a poskytování
více funkcí, které uspokojí požadavky každé aplikace. Také široký sortiment
příslušenství Vám umožní, aby systém přesně odpovídal potřebám chlazení prostor v
energeticky účinném a efektivním provozu.
Energetická účinnost je v této době klíčem k navrhování moderních budov a s tím souvisejícího snižování provozních nákladů je dosaženo použitím ventilátorů s ECmotory, kompresorů s plynulou regulací otáček a velkoplošných tepelných výměníků.
To vše v kombinaci s uživatelsky přívětivým dotykovým displejem pro ovládání a kompletním přístupem z přední části jednotky dělá toto zařízení ideálním po celou dobu
jeho životnosti.
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3.1.1 Komponenty

Rozvaděč

EC-ventilátor

Obr. 3-2:

Výměník

Kompresory

Komponenty jednotky

Opláštění
Opláštění jednotek bylo navrženo a vyrobeno tak, aby dosahovalo vysoké úrovně s
ohledem na vzduchotěsnost a čelní přístup, který zajišt´uje velmi snadné provádění
servisních prací.
Samotná konstrukce skříně jednotky je tvořena z černých hliníkových profilů ve kterých
jsou usazeny panely.
Čelní panely jsou otevíratelné a umožňují tak veškeré instalace, údržbu a servisní
úkony provádět z přední strany jednotky. Jednotlivé panely zařízení jsou z vnitřní
strany tepelně a hlukově izolovány a v základním provedení jsou potaženy bílou barvou.
Obr. 3-3: Opláštění

Ventilátor
Jednotky přesné klimatizace jsou vybaveny až třemi plynule řízenými ventilátory s
oběžnými koly z kompozitního materiálu. Pohon, kterým je EC-motor s vnitřní
ochranou proti přetížení, je integrován přímo do ventilátoru. Provoz ventilátoru je
monitorován pomocí proudového relé. V případě poruchy ventilátoru jsou všechny
ostatní funkce jednotky blokovány, aby bylo zamezeno jejich dalšímu chodu.
Obr. 3-4: Ventilátor
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Výměník chlazení
Výměník chlazení, vyrobený z měděných trubek a hliníkových zvlněných lamel, je v
jednotce instalován se sklonem. Pro zamezení odlétání kapek vody je kondenzát
sveden do přídavné kondenzační vany a odtud směřuje do hlavní kondenzační vany,
která je připojena na sifon a kanalizaci.

Obr. 3-5: Výměník chlazení

Ventil chladící vody
(F-, W-, C-Verze
a CombiCool)
Regulace výkonu se provádí pomocí modulačního 3-cestného ventilu, který je integrován do chladícího okruhu na vstupní straně nebo ke zdroji přímého nebo
nepřímého chlazení.

Obr. 3-6: Ventil chladící vody

Výměník topení (volitelné)

Topný výměník má vyvedeno připojení ve spodní části jednotky a může být okamžitě
připojen k rozvodu topné vody. Regulace výkonu je přes modulační 3-cestný ventil.

Filtr
Filtr G4 (G7) je instalován před výměníkem a může tak být bez problémů vyměňován
z přední strany. Zanešení filtru je hlídáno pomocí nastavitelného spínače diferenčního
tlaku. Při překročení předem nastavené tlakové diference se aktivuje hlášení údržby.

Obr. 3-7: Filtr

Rozvaděč

Duální napájení

Integrovaný rozvaděč řídícího systému je vybaven následujícími komponenty:
– svorky pro sít´ové napájení
– hlavní vypínač v přední části jednotky
– veškeré potřebné stykače a relé
– jističe (M.C.B.) pro jednotlivé komponenty
– řídící transformátor
Volitelné duální napájení umožňuje dodat zařízení se dvěma různými zdroji napájení.
Jestliže jeden ze zdrojů napájení selže, přepínač automaticky přepne na druhý zdroj
napájení.
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Elektronický řídící systém

Řídící systém je modulární mikroprocesorové elektronické zařízení a operační systém
skládající se z ovládacího terminálu a základního modulu. Ovládací panel s displejem
umožňuje zobrazit a změnit nastavení. Funkcí regulátoru je nastavovat a udržovat
potřebnou teplotu a vlhkost.

Bezpečnostní zařízení

Spínač vysokého tlaku - je nastaven již od výrobce a nelze jej přenastavit. Pokud je tlak
v systému příliš vysoký, spínač okamžitě vypne kompresory a zabrání tím dalšímu
zvýšení tlaku. Následně odešle hlášení mikroprocesorovému řídícímu systému. Toto
hlášení nebude vynulováno dokud nebude spínač fyzicky resetován. Ten se resetuje
manuálně, avšak vždy až po vyřešení problému a příčiny vysokého tlaku.
Automatická tepelná pojistka – zařízení, která jsou dodávána s elektrickým topným
registrem, jsou vybavena termostatem, který vypne elektrický ohřívač pokud by mělo
dojít k jeho přehřátí nebo teplota stoupá nad nastavený limit. Alarm může být v regulátoru resetován ve chvíli, kdy se dostatečně sníží teplota ohřívače.
Detektor úniku chladiva (volitelně) – neustále monitoruje vzorky vzduchu v jednotce,
zda nedochází k netěsnostem nebo úniku chladiva. Po detekci úniků okamžitě vysílá
varovný signál mikroprocesorovému řídícímu systému.
Detektor kouře (volitelně) - neustále sleduje vzorky vzduchu v jednotce na přítomnost
kouře a pomáhá s hledáním prvotních fází případných požárů. V případě detekování
kouře je signál přenášen do mikroprocesoru a následně bude generován poplach.

3.2

Zdroje chlazení
Jednotky přesné klimatizace GEA Multi-DENCO jsou určeny pro připojení ke zdroji
přímého nebo nepřímého chlazení. Obchodní zástupce GEA Vám pomůže najít
nejlepší zdroj chlazení pro Vaše individuální požadavky.

3.2.1 Vzduchem chlazený kondenzátor
Tato řada vzduchem chlazených kondenzátorů může být pomocí podpěr instalována
jak s horizontálním, tak vertikálním prouděním vzduchu. Podpěry mají otvory pro upevnění k podlaze. Pevné upevnění musí být provedeno ve všech případech.
Vzduch je pomocí ventilátoru rovnoměrně nasáván přes výměník tepla a tím je tak
zajištěn optimální výkon.
Potrubí plynu a kapaliny jsou ukončena nátrubky, uzavřena a naplněna nízkotlakou
náplní dusíku (5 psig/0,35 bar).
Obr. 3-8: Vzduchem chlazený
kondenzátor

Nové vzduchem chlazené kondenzátory GEA DENCO jsou k dispozici v sedmi velikostech. Nominální výkon je v rozsahu od 5 kW do 100 kW celkové tepelné zátěže při
rozdílu teplot 15°C (kondenzační teplota - teplota okolí).
Volitelně jsou k dispozici ventilátory s EC-motory, které díky možnosti spouštění
pomocí signálu 0-10V z vnitřní jednotky zajišt´ují energeticky úsporný, efektivní a tichý
provoz, a zároveň poskytuje přesnou regulaci kondenzačního tlaku.

3.2.2 Suché chladící věže
Řada suchých chladicích věží vypadá při pohledu z vnější strany totožně jako
vzduchem chlazené kondenzátory. Mají také stejné rozměry a jsou určeny pro venkovní instalaci. Suché chladicí věže jsou navrženy pro chlazení kapalin při nižších tlacích
(max. 7 bar), jako je voda a směsi glykolu.
Konstrukce je podobná kondenzačním jednotkám, avšak kondenzátor jako takový, je
nahrazen vodním výměníkem tepla.
Řada suchých chladicích věží je k dispozici v rozsahu 32 - 100 kW.
Obr. 3-9: Suché chladící věže
s hydraulickým modulem
24

Hydraulické moduly jsou navrženy pro použití ve vodou chlazených systémech, které
jsou obvykle propojeny se suchou chladicí věží.
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Modul obsahuje čerpadlo, sítko proti vnikání nečistot a expanzní nádobu, a je uzavřen
v krytu z ocelového pozinkovaného plechu.

3.3

Vlastnosti řídícího systému
Řídící hardware obsahuje mikroprocesor, který provádí regulaci jednotky na základě
digitálních a analogových vstupů a výstupů.
Mikroprocesor využívá software zařízení GEA Multi-DENCO, který ideálně vyhovuje
všem individuálním požadavkům na zařízení přesné klimatizace.
UPOZORNĚNÍ!
Další informace o funkcích řídícího systému naleznete v návodu regulátoru.

3.3.1 Řídící komponenty jednotky
Čidla pro měření kvality
vzduchu
U základního provedení jednotky přesné klimatizace je v části sání umístěno kombinované čidlo teploty a vlhkosti. Toto čidlo vysílá regulátoru základní parametry o vzduchu
při jeho vstupu do zařízení.

Obr. 3-10: Čidla pro měření
kvality vzduchu

Kompressor
Kombinace plynulého řízení a fixních otáček kompresoru (v závislosti na velikosti jednotky) zajišt´uje, že pro produkci požadovaného chladicího výkonu je spotřebováno
správné množství energie.

Obr. 3-11: Kompressor

Ventilátor s EC-motorem
Otáčky ventilátoru jsou nastaveny pro nejvyšší zatížení v případě potřeby chlazení.
Podle potřeby jsou poté otáčky plynule řízeny, tzn. například při potřebě 60%
chladicího výkonu jsou otáčky ventilátoru na 60% svého maxima. Minimální a maximální otáčky jsou nastaveny v průběhu uvedení do provozu s cílem zajistit co nejvyšší
chladicí výkon, aniž by rostly provozní náklady.

Obr. 3-12: EC-ventilátor
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Elektronický expanzní ventil
Elektronický expanzní ventil (EEV) je efektivní chladící regulační zařízení, které přesně
řídí přehřátí chladiva ve výměníku. Ovládá se pomocí nastavených parametrů řídícího
software a nevyžaduje žádnou externí úpravu po celou dobu životnosti zařízení.

Obr. 3-13: Elektronický
expanzní ventil

Parní zvlhčovač
Výkon zvlhčovače lze plynule regulovat na základě rozdílu vlhkosti vzduchu pomocí 'PI
algoritmu' (tovární nastavení). Pokud vlhkost vzduchu klesne pod nastavenou hodnotu, parní zvlhčovač se aktivuje na minimálním stupni a postupně vzduch zvlhčuje na
požadovanou hodnotu.

Obr. 3-14: Parní zvlhčovač

Elektrický ohřívač
Elektrický ohřívač je aktivován, klesne-li teplota nasávaného vzduchu pod nastavenou
hodnotu a vypne se, jakmile je opět dosaženo žádané hodnoty.
Elektrický ohřev je zajištěn pomocí buď tyristorového ohřívače, který díky impulsům
zajišt´uje poměrně přesnou regulaci teploty, nebo 3-fázovým elektrickým ohřívačem,
který disponuje až třemi stupni ohřevu v závislosti na velikosti a modelu jednotky.
Další možnosti dohřevu vzduchu je teplovodní výměník, který je regulován pomocí 3cestného ventilu, čímž je také dosaženo přesné regulace teploty.

Obr. 3-15: Elektrický ohřívač

3.3.2 Provozní režimy
Pokud je jednotka přesné klimatizace vybavena ohřívačem a parním zvlhčovačem,
udržuje řídící systém vnitřní teplotu a vlhkost v určitých mezích. Pokud je ale jednotka
vybavena pouze systémem chlazení, je možné nastavit pouze horní mez teploty v
místnosti.
Obecně platí, že řídící prvky jednotky mohou regulovat teplotu a vlhkost, nebo
provádět pouze regulaci teploty vzduchu.
Provoz chlazení
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Hlavní funkcí jednotky přesné klimatizace je chlazení, které je možné s jakoukoli konfigurací zařízení. V režimu chlazení zajišt´uje plynule řízený kompresor nebo kompresor se stálýma otáčkama objemový průtok chladicího média odpovídajícího tepelnému
zatížení místnosti. Ventilátory běží s různým počtem otáček pro dosažení přesného
chladicího výkonu, ale s nejnižší možnou spotřebou energie.
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Provoz topení
(je-li instalován)

Pokud je teplota v místnosti příliš nízká, aktivuje se ohřev a ventilátor v průběhu
procesu zvýší svoje otáčky.

Zvlhčovač (je-li instalován)

Parní zvlhčovač je aktivován pokud podmínky v klimatizovaném prostoru vyžadují
vyšší obsah vlhkosti ve vzduchu. Množství vyrobené páry je přímo úměrné potřebě a
bude fungovat mezi 25% - 100% r.v. prostoru. Elektrické parametry jsou založeny na
nejpříznivějším provozním režimu s topením a zvlhčováním a jsou uvedeny v dokumentaci.

Odvlhčování

V případě potřeby odvlhčování je tento režim aktivován. Chlazení je i nadále aktivní,
ale množství vzduchu procházející přes ventilátor je nízké. Ohřívač se aktivuje v případě, že je prostor podchlazen, aby byl vzduch odvlhčen. Je ovšem potřeba mít na
paměti, že regulace teploty má přednost (tovární nastavení) a režim odvlhčování tak
může být deaktivován pokud se teplotní parametry vzduchu dostanou mimo limity.
Nastavením software může být režim odvlhčování deaktivován také úplně, protože
datová centra ve velké většině případů nemají požadavky na řízení vlhkosti v rámci
serverových racků.

3.3.3 Doplňkové funkce
Software jednotek GEA Multi-DENCO v kombinaci s použitím ventilátorů s EC-motory
nabízí další významné úspory energie a zajišt´uje tak efektivní provoz.
Pohotovostní režim
Redundantní provoz

Datová centra mohou být přesnou klimatizací vybaveny redundantně (N+1). Selže-li
jedna jednotka, kapacita ostatních jednotek je automaticky zvýšena.
Redundantní jednotky mohou být konfigurovány jako pohotovostní nebo také redundantně běžící.
– Pohotovostní jednotky jsou standardně vypnuty (ventilátor neběží) a aktivují se v
případě poruchy některé jednotky v síti (DENCONET). Tyto záložní jednotky
mohou být provozovány mezi 1 a 168 hodinami, aby byla využita jejich životnost.

Doporučení GEA:
Jednotky s redundantním
provozem

Jednotky instalované N+1, ale všechny v provozu. Instalované jednotky budou fungovat běžným způsobem a poskytnou potřebný chladicí výkon. Každá jednotka běží v
režimu částečného zatížení s nízkou rychlostí otáček ventilátoru. Celkově tak všechny
jednotky v režimu částečného zatížení, kdy jsou ventilátory a kompresory provozovány
s nižší rychlostí otáček, spotřebují podstatně méně elektrické energie ve srovnání s
nižším počtem jednotek (bez redundantních) v režimu plného zatížení.
Poskytují také rovnoměrnější distribuci vzduchu po celé klimatizované místnosti.
Pohotovostní režim

4,5kW

Redundantní provoz

1,5kW

4,5kW
92,1kW

4,5kW

69,1kW

92,1kW

1,5kW

0,0kW

92,1kW

1,5kW

0,0kW

EER = (3*92,1kW) / (3*4,5kW) =
= 276,3kW / 13,5kW = 20

69,1kW

1,5kW

69,1kW

69,1kW

EER = (4*69,1kW) / (4*1,5kW) =
= 276,3kW / 6,0kW = 46

Obr. 3-16: Pohotovostní režim a redundantní provoz
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Inteligentní chlazení

Jelikož jsou ventilátory s EC-motory obzvláště úsporné v režimu částečného zatížení,
je ideální využít tuto funkci a provozovat ventilátory s nízkou rychlostí otáček tak
dlouho, jak jen to je možné. Zpravidla otáčky ventilátoru odpovídají otáčkám kompresoru a řídící systém tak pomocí elektronického expanzního ventilu zvýší otáčky ventilátoru jakmile se objeví byt´ jen minimální potřeba chlazení. S inteligentním chlazením
ale řídící systém zvyšuje objemový průtok chladiva výměníkem a ventilátory tak mohou
být nadále provozovány s nízkou rychlostí otáček. Díky inteligentnímu chlazení mohou
být ventilátory provozovány s nízkou rychlostí otáček až do předem určeného bodu,
kde se rychlost otáček zvýší tak, aby zařízení eliminovalo tepelnou zátěž v prostoru.

APS – automatický
systém přetlakování

Se systémem automatického přetlakování (APS) zajišt´ují jednotky přesné klimatizace
GEA Multi-DENCO konstantní přetlak v podlaze. To znamená nejen prevenci horkých
míst a rychlou adaptaci na změny proudění vzduchu při instalaci nových počítačových
zařízení, ale také velmi vysokou úsporu energie, dle aktuálního potřebného množství
vzduchu. APS může být efektivně používán především v kombinaci s tzv. studenou
uličkou. U APS je nutné použití ventilátorů s technologií EC-motorů.

Obr. 3-17: Řízení klimatu za použití APS
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3.4

Meze použití
Vnitřní podmínky

Venkovní teplota vzduchu
Kondenzační teplota
Teplota chladící vody

+10°C až +40°C a relativní vlhkost 10 až 90%, absolutní vlhkost 2 až 18 g/kg
od -20°C (od -40°C s použitím zimní sady) do +55°C
+25 až +64 °C
Teplota chladící vody na vstupu do výměníku vnitřní jednotky musí být min.7°C.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Výrobce neručí za škody způsobené zvýšeným množstvím kondenzátu při použití
teploty chladící vody o teplotě nižší než 7 °C.

Maximální provozní tlak
zařízení

Systém
chlazení

Velikost
010 - 065

A

092 - 130

Tlak

4,32 MPa Vysokotlaká a nízkotlaká část okruhu
4,32 MPa Pouze vysokotlaká část okruhu
3,00 MPa Pouze nízkotlaká část okruhu

C

Všechny

0,6 MPa

X

010 - 045

4,15 MPa

CombiCool

Všechny velikosti
a kombinace

0,6 MPa
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Poznámka

Standardně (1,0 MPa na vyžádání)
Pouze CombiCool s chlazením vodou
(1,0 MPa na vyžádání)
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4

Transport a skladování

4.1

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!
• Je-li jednotka skladována určitou dobu před vlastní instalací, musí být chráněna
před vnějšími vlivy, jako jsou například hromadění prachu a nečistot.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
• Zkontrolovat nepoškozenost jednotky po dopravě.
• V případě viditelného poškození je třeba pořídit řádnou fotodokumentaci.
UPOZORNĚNÍ!
Chyby v množství nebo škody vzniklé při přepravě lze vyřídit pouze prostřednictvím
pojištění dopravy, pokud jsou škody potvrzeny přepravní firmou.

4.2

Přeprava jednotky
Uvedené údaje platí pro přepravu jednotky v originálním balení (paleta nebo dřevěné
bednění).
ŠKODY NA JEDNOTCE A NA ZDRAVÍ OSOB!
Aby se zabránilo zranění, škodám a byla zajištěna bezpečnost, používejte pro
zvedání a manipulaci s jednotkou vhodné zvedací zařízení (např. jeřáb).
Při přepravě pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku je nutné zajistit
jednotku proti převržení.
Údaje o hmotnosti zařízení naleznete na typovém štítku jednotky.

• Při manipulaci s jednotkou je povoleno používat zvedací body definované
výrobcem!

• Nikdy nepřipojujte zvedací háky nebo podobná zařízení přímo na konstrukci
jednotky. Použito smí být pouze správné zvedací zařízení (viz obr. 4-1).

• Při manipulaci a přepravě jednotky ji nenaklánějte o více než 15°
• Při manipulaci s jednotkou používejte ochranný oděv, obuv a rukavice
• Při přepravě a překládání jednotky použijte popruhy, aby nedošlo k promáčknutí
zařízení
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVEŠENÝMI BŘEMENY!
Jednotku nedopravovat nad osobami.
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• Před zvedáním nebo přepravou jednotky se ujistěte, že všechna upevnění jsou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištěna a zabezpečena.
Používejte pouze zvedací zařízení s dostatečnou nosností
Nikdy nepoužívejte poškozené zvedací zařízení
Lana / řetězy by neměly být vázány a vystavovány ostrým hranám
Používejte pouze lana / řetězy stejné délky
Používejte pouze uvedená zvedací zařízení (obr. 4-1) (ze strany stavby)
Přemist´ujte zařízení opatrně bez trhavých pohybů
Vždy manipulujte se zařízením pomalu, aby nedocházelo k rázům
V případě potřeby využijte služeb odborné přepravní firmy
Přijměte opatření, aby se zabránilo poškození opláštění při polohování

Použijte popruhy k zajištění zařízení
proti převržení!

Obr. 4-1:

Manipulace se zařízením v originálním balení ve dřevěném bednění

UPOZORNĚNÍ!
Při manipulaci s jednotkou se řiďtě rozměrovým výkresem, který je přiložen k dokomentaci jednotky.

Na umístění jednotky v místě instalace se vztahuje následující kapitola „Umístění jednotky “ na str. 33.

4.3

Skladování
Přípustné skladovací podmínky / klimatizovaný nezastavěný prostor
Teplota vzduchu: -20 °C až +50 °C
Vlhkost vzduchu: až 90 % (relativní vlhkost bez kondenzace)
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Montáž
UPOZORNĚNÍ!
Zde naleznete informace o nastavení, montáži a instalaci jednotek přímého chlazení. Montáž a instalaci smí provádět pouze proškolený personál nebo osoby s
příslušnou kvalifikací, kteří mají dostatečné technické vzdělání a odborné znalosti,
přehled o příslušných bezpečnostních předpisech a znalost dalších obecně
uznávaných předpisů pro ochranu zdraví při práci.
V případě, že byly jednotky přímého chlazení přemístěny z jednoho místa instalace
na jiné, je nutné provést opětovné uvedení do provozu a to i v případě, že nové místo
instalace je svým uspořádáním podobné tomu předešlému.

5.1

Informace
UPOZORNĚNÍ!
Pro realizaci projektu používejte výhradně dokumentaci příslušnou pro danou jednotku a dodržujte rozměrové výkresy.

5.1.1 Obecné informace
Jednotka musí být instalována v místě, které splňuje následující požadavky:
ŠKODY NA JEDNOTCE!
– Vnitřní jednotky by neměly být instalováno v prašném prostředí. To může mít za
následek poškození plošných spojů elektronických desek. Nesplnění tohoto
požadavku může mít za následek provozní poruchy.
– Čidla vlhkosti mohou být poškozena působením agresivních par, např. chlor
nebo aceton. Jednotky nesmí být instalovány v prostorech s výskytem těchto
látek.
– Základy musí být rovné a dostatečně stabilní, aby nedocházelo k vibracím nebo
nadměrnému hluku během provozu jednotky.
– Jednotky musí být instalovány ve vodorovné poloze. Neprovedení vyrovnání může
mít za následek provozní poruchy, zejména s odtokem kondenzátu. Možná odchylka panelů může také znamenat, že zařízení není na podlaze instalováno ve vodorovné poloze.
– Jednotka by měla být instalována tak, aby k ní měl přístup pouze oprávněný a
vyškolený technický personál. V případě potřeby použijte vhodného zabezpečení k
zamezení přístupu neoprávněným osobám.
– V přední části jednotky musí být zajištěn dostatečný prostor pro provádění údržby
a servisních prací.
– Zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky na místo instalace definované normou
ČSN EN 378-3+A1 (Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky, část 3: Instalační místo a ochrana osob).
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5.1.2 Hluk v místě instalace zařízení
Před instalací je důležité na místě zvážit veškeré možné problémy s hlukem.
– Vybavení místnosti má tendenci tlumit hluk. Naopak holé stěny a vertikální povrchy
mají tendenci hluk odrážet, což může vést k vyšším hladinám hluku.
– Pokud je jednotka umístěna u pevné obvodové stěny, může docházet k šíření hluku
podél stěny do přilehlých oblastí.
– Podlahy s vysokými průhyby, např. dřevěné, mohou zesilovat hluk vznikající
provozem jednotky.
K odstranění těchto problémů může pomoci následující (v závislosti na místních podmínkách):
– ujistěte se, že veškeré vertikální plochy před jednotkou jsou akusticky izolovány
– jsou-li jednotky umístěny ve strojovnách, kde je více zařízení, zvažte akustické
úpravy stěn strojovny.
– pro snížení hluku mohou být zařízení umístěna na akustických podložkách, aby
nedocházelo k přenášení hluku do konstrukce budovy
– panely a kabely ve směru proudění vzduchu mohou způsobovat vibrace v důsledku
pohybu vzduchu, a rušení. Proto je nutné tyto komponenty uchytit na pevné konstrukci.
– pokud je to možné, měla by být zdvojená podlaha izolována od jednotky
– umístění jednotek přesné klimatizace u sloupů minimalizuje přenos hluku do
budovy. Pro tento účel může být použit ocelový podlahový rám.
– při montáži vzduchotechnického potrubí je třeba se vyhnout dlouhým a náhlým ohybům trasy potrubí. Pokud potrubí prochází stěnou nebo příčkami, doporučuje se,
aby bylo vhodně hlukově izolováno. Samotnou izolaci poté zajistěte spojením s
pevnou konstrukcí budovy.

5.2

Umístění jednotky
Nejjednodušší způsob instalace jednotky přesné klimatizace je do zdvojené podlahy.
V průběhu umist´ování jednotky je doporučeno neodstraňovat originální obal, který
zajistí dostatečnou ochranu jednotky před započetím její instalace.
Při manipulaci a pohybu s jednotkou je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Z tohoto důvodu
je nutné, aby s jednotkou manipuloval odpovídající počet pracovníků.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Podlaha by měla být schopna unést hmotnost jednotky a všech tlaků, které se
podílejí na její instalaci. Pro stanovení nosnosti místa instalace ověřte hmotnost jednotky v přiložené dokumentaci nebo na typovém štítku.

5.2.1 Umístění bez zdvojené podlahy
Jednotka by měla být na místo instalace přepravována vysokozdvižným vozíkem nebo
vozíkem s dostatečnou nosností. V místě instalace proveďte vyrovnání jednotky.
• V průběhu umist´ování je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození jednotky
transportním zařízením.
• Zvedněte jednotku z palety a opatrně s ní manipulujte.
• Jednotka by měla být sundávána pouze pomocí základového rámu.
UPOZORNĚNÍ!
Důrazně doporučujeme při vykládce a manipulaci se všemi jednotkami GEA MultiDENCO využít speciální firmu určenou pro takovéto převozy a manipulace.
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5.2.2 Umístění do zdvojené podlahy
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Za všech okolností berte v úvahu hmotnost jednotky tak, aby ji zdvojená podlaha
měla dostatečnou nosnost. Ujistěte se, že nosnost je dostatečná pro všechna instalovaná zařízení.
Pro zvednutí a přemístění jednotky z vozíku v místě instalace použijte zvedák (viz
obr. 5-2).

• V místě instalace proveďte vyrovnání jednotky
• Při manipulaci s jednotkou na vozíku jej zajistěte proti pojezdu.
• Současně s tím zabezpečte jednotku proti převržení.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Před sundáváním jednotky z palety ji neprve zajistěte proti převržení.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud je jednotka umístěna u stěny nebo jiného pevného povrchu, nezapomeňte
odstranit ochranný obal před jejím polohováním. Ochranný obal musí být bezpodmínečně odstraněn před konečným umístěním jednotky.

5.3

Pozice jednotky
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Části jednotky, které nejsou sešroubovány nebo jinak pevně spojeny, představují
riziko zranění. Neopírejte se proto o jednotku, stejně jako o ni neopírejte žádné předměty. Části jednotky se mohou sesunout a může dojít ke zranění nebo poškození
jednotky.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Dbejte bezpečnostních pokynů a předpisů, aby nedošlo ke zranění nebo amputaci
končetin. Při umist´ování jednotky si musíte být vědomi toho, že jednotka může
náhle dosednout na základový rám. Nenechávejte proto nikdy končetiny mezi základovým rámem a jednotkou.
Jednotky GEA Multi-DENCO jsou navrženy tak, aby přístup pro údržbu a servis k nim
byl pouze z přední strany jednotky. Nicméně budoucí opravy mohou být provedeny
podstatně jednodušeji, pokud bude prostor 600 mm kolem celé jednotky.

• Vzhledem ke konstrukci jednotky je nezbytně nutné zajistit volný prostor alespoň
600 mm v přední části, aby byl zajištěn přístup pro servis a údržbu.
Takový prostor je pro většinu jednotek dostačující s vyjímkou největších jednotek
DM_092-130, které musí mít zajištěn volný prostor v přední části alespoň 880 mm.
Konkrétní požadovaný volný prostor naleznete v rozměrových výkresech dodaných
v dokumentaci s jednotkou.
Obr. 5-1: Volný prostor
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UPOZORNĚNÍ!
Doporučujeme použití dvou zvedáků.

Obr. 5-2: Zvedák

5.3.1 Odnímání panelů
Všechny komponenty jednotky jsou přístupné po odejmutí čelních panelů.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Těžké panely představují riziko zranění. Odnímání panelů je třeba provádět opatrně,
protože hmotnost panelů může dosahovat až 11 kg. Zvlášt´ opatrně pracujte s jednotkami umístěnými nad podlahou. V případě potřeby odnímejte panely s pomocí
dalších osob. Je-li jednotka instalována ve výšce, kde by mohlo být odnímání
panelů považováno za nebezpečné, použijte pro tyto práce plošinu.

• Před vyjmutím ovládacího panelu je třeba odpojit a odstranit kabel vedoucí k
•
•
•
•
•

modulu regulátoru
Chcete-li odstranit čelní panel, použijte speciální klíč (dodaný s jednotkou) pro
uvolnění poloviny otočných zámků
Uvolněte pant horního závěsu a vyjměte panel na začátek přístupové plošiny a
odtud na úroveň podlahy
Chcete-li vrátit panely zpět, nejprve zvedněte panel a zaklapněte spodní pant.
Uvolněte horní pant, nasuňte panel nahoru do jednotky a zacvakněte horní pant.
Boční a zadní panely lze odejmout po odstranění šesti šroubů (na každém panelu).
Pokud je to nutné, použijte vakuový manipulátor pro držení panelů.

5.3.2 Vzduchotechnické potrubí
U jednotek, kde je nutné použití vzduchotechnického potrubí, musí toto být dokončeno
před připojením jednotky k elektrickému napájení.
UPOZORNĚNÍ!
Při montáži vzduchotechnického potrubí, musí být věnována zvláštní pozornost
tomu, aby montáží potrubní sítě, nebyly narušeny nebo jinak poškozeny panely,
plechy, šrouby a nýty nebo jiné upevňovací prvky.

PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014

35

Montáž

5.4

GEA Multi-DENCO

Instalace přiloženého příslušenství
Přiložené příslušenství je volně dodáváno s jednotkou.

5.4.1 Sériové karty rozhraní pro nadřazený systém

• Instalace sériové karty smí být prováděna pouze vyškoleným personálem v
souladu s přiloženým instalačním návodem.

5.4.2 Čidlo teploty a vlhkosti vzduchu

• Pokud je čidlo teploty a vlhkosti dodáváno jako volně přiložené příslušenství, musí
•

být umístěno v referenčním bodě proudění vzduchu a nesmí být vystaveno
přímému slunečnímu záření
Propojovací kabel čidla je již připojen a může být prodloužen až do délky 30 metrů
pomocí kabelu stejné specifikace
UPOZORNĚNÍ!
Při umist´ování čidel zvažte výběr správného referenčního bodu. Neinstalujte čidla
pod povrch podlahy ani v blízkosti zdrojů tepla, které by mohly ovlivňovat naměřené
hodnoty, což by mohlo vést k udržování nevyhovujících podmínek v místnosti.

5.4.3 Automatický systém přetlakování (APS)

• Čidlo diferenčního tlaku je upevněno v jednotce. V místě instalace pak musí být
•
•
•
•

připojeny dvě PVC hadičky.
Připojte první hadičku pro vyšší tlak a druhou k referenčnímu bodu ve zdvojené
podlaze, například mezi jednotkou přesné klimatizace a otvorem (mřížkou) z nějž
je vzduch vydechován.
Hadička ve zdvojené podlaze musí být umístěna v pravém úhlu směrem k proudění
vzduchu, aby se zabránilo měření dynamického tlaku.
Referenční bod musí být zvolen minimálně 2 metry od jednotky.
Pro měření tlaku je optimální výběr více bodů (viz následující obrázek)

5.4.4 Kondenzační vana do zdvojené podlahy
Vana shromažďuje vznikající kondenzát a je vhodná pro montáž detektoru vody.

• Kondenzační vana musí být umístěna do zdvojené podlahy ještě před instalací
základového rámu jednotky.
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5.4.5 Indikační páska pro detekci vody
UPOZORNĚNÍ!
Indikační páska pro detekci vody by měla být instalována, před uvedením jednotky
do provozu a koncový uživatel by měl být informován, že při styku pásky s vodou je
mikroprocesorovým regulátorem jednotky GEA Multi-DENCO generován alarm.
Páska v případě výskytu vody zařízení nevypne a neslouží ani k ochraně před
možným vznikem škod. Generované alarmy jsou pouze informativní.
V případě využití kondenzátní vany by měla být instalována i tato páska.

• Indikační páska detekce vody je již elektricky zapojena a její instalace by měla být
•

provedena až ve chvíli, kdy je zařízení ve své konečné poloze.
Indikační páska by měla být vedena po dně kondenzátní vany, kde je
pravděpodobné, že přijde do styku s unikající vodou.

• Pokud je to možné, instalujte indikační pásku po obvodu jednotky okolo podstavců
základového rámu (je-li k dispozici)

Základový rám
Podstavce
základového rámu

• Indikační páska musí být instalována na zem tak, aby byla neustále v kontaktu s
povrchem, ale nesmí přijít do styku s vibračními díly zařízení, které by mohly
způsobit poškození čidla. Použití epoxidové pryskyřice nebo silikonového tmelu je
efektivní způsob, jak udržet indikační pásku na správném místě.

Indikační páska

5.4.6 Čerpadlo kondenzátu
UPOZORNĚNÍ!
• Pokud je v jednotce instalován parní zvlhčovač, vzniká kondenzát, jehož teplota
se může blížit až bodu varu. Montážní firma má proto za povinnost zajistit hadici
pro odvod kondenzátu odolávající takto vysokým teplotám a zároveň zabezpečit,
aby povrch hadice nepřišel do styku s obsluhujícím personálem a nedošlo tak k
opaření osob.
• Nikdy nekombinujte napájecí kabely čerpadla kondenzátu s kabely regulačními.

• Umistěte čerpadlo kondenzátu a zajistěte jej proti sklouznutí. S ohledem na potřeby
údržby a servisu v budoucnosti bude potřeba čerpadlo vyjímat pro případné čištění.

• Čerpadlo kondenzátu instalované mimo opláštění jednotky nabízí nejlepší přístup
•
•

pro servis a údržbu.
Je potřeba dbát na to, aby vstup a výstup kondenzátu nebyl pod ventilátorem.
Ujistěte se, že vznikající kondenzát nepřijde do styku s ventilátorem. Pokud je to
nutné, hadice pro odvod kondenzátu by měla být vhodně umístěna.

5.4.7 Oddělený dotykový displej

• Oddělený displej lze umístit až do vzdálenosti 500 metrů od instalce vnitřní jednotky
GEA Multi-DENCO.

• Pro ovladač je nutné napájecí napětí 24V AC společně s dvoužilovým stíněným
datovým kabelem. Informace o zapojení naleznete ve schématu k příslušné
jednotce.
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5.4.8 Základový rám
Z L-profilů svařovaná konstrukce pod jednotku pro instalaci ve zdvojené podlaze.
Součástí jsou nastavitelné podstavce, které umožňují přesnou montáž. Mezi jednotkou
a rámem je těsnění.

5.4.9 Montážní podstavec
Podstavec v barvě a materiálu opláštění jednotky určený ke zvednutí jednotky od podlahy. Těsnění zajišt´uje vzduchotěsnost mezi zařízení a podstavcem.

5.4.10 Uzavírací klapka
Těsná pozinkovaná uzavírací klapka se servopohonem BELIMO se zpětnou pružinou.
Servopohon je k dodávce volně přiložen a určen k montáži na místě.
Klapky nesmí být připojeny přímo na výdech vzduchu z ventilátoru. Mezi klapkou a
ventilátorem, případně jiným komponentem, musí být alespoň 600 mm .
5.4.11 Nástavec vzduchotechnického potrubí
Nástavec pro připojení na horní část jednotky “Upflow”. Nástavec se přišroubuje k jednotce a následně je připraven pro napojení vzduchotechnického potrubí nad podhledem.
5.4.12 Výdechová komora 1-stranná
Komora pro připojení na horní část jednotky “Upflow”. Velká přední plocha a výdech
vzduchu s nastavitelnou mřížkou, směřují proudění vzduchu do míst, kde je potřeba.

5.4.13 Výdechová komora 3-stranná
Nástavec pro připojení na horní část jednotky “Upflow”. Velká přední plocha a postranní výdech vzduchu s nastavitelnými mřížkami, směřují proudění vzduchu třemi
směry do míst, kde je potřeba.
5.4.14 Horní mřížka pro výdech vzduchu (Eyelash)
Jedná se o profilovanou mřížku nacházející se v jedné rovině s horní částí jednotky
“Upflow”.
Tato mřížka je nastavitelná, lépe usměrňuje proudění vzduchu.
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5.5

Instalace venkovních jednotek
UPOZORNĚNÍ!
Pro kompletní systém přesné klimatizace je nutné připojit vnitřní jednotku ke kondenzátoru chlazeného vzduchem.
Informace pro připojování venkovních jednotek, které nejsou výrobkem firmy GEA,
naleznete v návodu dodané s venkovní jednotkou.

• Obecně platí, že venkovní jednotky by měly být bezpečně upevněny na místě, které
•

umožňuje volné proudění vzduchu.
U venkovních jednotek je třeba dbát na to, aby teplý vzduch necirkuloval zpět na
stranu sání.
UPOZORNĚNÍ!
Venkovní jednotky neinstalujte v místech, kde by mohly být ovlivňovány tepelnou
zátěží jiných zařízení!

5.6

Ochrana ventilátoru
Je velmi důležité, aby při provozu jednotek GEA Multi-DENCO nedošlo ke kontaktu
osob s ventilátory.
Jednotky Downflow:

Vnitřní jednotka by měla být instalována ve zdvojené podlaze a její demontáž by měla
probíhat za pomocí zvedacích zařízení. Pokud nastane situace, že by se jednotky
demontovaly ručně, existuje možnost, že by mohla obsluha přijít do styku s rotujícím
ventilátorem.
V těchto případech musí být ventilátor chráněn mřížkou proti dotyku (ze strany stavby).

Jednotky Upflow:

Pokud vnitřní jednotka není vybavena některým z následujícího příslušenství, ochrana
proti dotyku musí zajištěna ze strany stavby nebo montážní firmou.
Toto GEA příslušenství je:
– Horní mřížka pro výdech vzduchu (Eyelash)
– Nástavec vzduchotechnického potrubí
– Výdechová komora 1-stranná
– Výdechová komora 3-stranná

5.7

Prohlášení o shodě
UPOZORNĚNÍ!
Společnost GEA důrazně doporučuje, aby montážní firma provádějící instalaci v
zemích EU, byla obeznámena se všemi právními předpisy a zejména "Směrnicí o
tlakových zařízeních 97/23/EC"!

Prohlášení o shodě je přiloženo k jednotce samostatně a není tedy součástí tohoto
návodu k používání.
Pokyny k předložení prohlášení o shodě
V případě, že montážní firma instaluje systém CAT II, je potřeba doložit prohlášení o
shodě také na použité propojovací potrubí a komunikační kabely.
S ohledem na to, že propojovací potrubí, kabeláž a práce s tím spojené jsou v kompetenci montážní firmy a ne výrobního závodu, tato prohlášení o shodě musí být
vytvořena při instalaci. To bude vyžadovat vytvoření technické dokumentace, zajištění
bezpečnosti a posuzovaná shoda musí splňovat zákonné požadavky.
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Prohlášení o shodě musí odpovídat následujícím směrnicím a předpisům:
1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EEC
2. Směrnice EMC 2004/108/EC
3. Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC
4. Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EC
5. EC certifikát o přezkoušení
6. Jednotné normy
7. Bezpečnost strojních zařízení: Elektrická zařízení
8. Bezpečnost strojních zařízení: Základní konstrukce a koncepce
9. Elektromagnetické záření v obytných, obchodních a průmyslových zónách
10. Elektromagnetické záření v průmyslových prostředích
11. Chladivové systémy
12. Tlaková zařízení pro chladivové systémy a tepelná čerpadla (potrubí)
13. Národní normy / Technické specifikace
Posouzení shody musí obsahovat technickou dokumentaci, kde bude:
1. Popis zařízení společně s blokovým schématem
2. Schémata zapojení a informace o použitých kabelech
3. Výkres systému vzduchotechnického potrubí
4. Seznam použitých norem a předpisů (viz. výše)
5. Záznam o posouzení rizik a odchylek oproti standardu
6. Popis logiky ovládání (ruční ovládání)
7. Seznam materiálů včetně zdrojových návazností na jednotlivé složky, např. tlak v
závislosti na potrubí, armaturách a pájení, atd.
8. Kopie všech označení a štítků
9. Kopie tohoto návodu k používání
10. Protokoly o zkouškách, např. o měření tlaku, elektroinstalace, apod.
11. Protokol o uvedení do provozu
12. Prohlášení o shodě
Odpovědností montážní firmy je kromě přípravy a provedení posouzení shody,
zajištění ověření prohlášení o shodě a to nejlépe podpisem právně odpovědné osoby.
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6

Připojení médií
Pro instalaci chladícího potrubí se používá výhradně měděné potrubí odpovídající
normě ČSN EN 12735-1.
Příslušné požadavky se vztahují zejména na:
– kvalitu vnitřních povrchů
– utěsnění konců potrubí
– značení potrubí
– tlakovou odolnost
UPOZORNĚNÍ!
Při spojování vzduchového potrubí dbejte na to, aby nic nebránilo proudění
vzduchu, což by mohlo vést ke snížení účinnosti systému.

Krátké délky vedení

Průměry potrubí

V systému dodržujte co nejkratší délku chladícího okruhu. Čím delší je vzdálenost
mezi vnitřní jednotkou a venkovním zdrojem chladu, tím větší je tlaková ztráta v
okruhu, což vede ke snížení energetické účinnosti zařízení.
Vracení oleje by mělo být zajištěno odpovídajícím průměrem potrubí a jeho
směrováním.
Důležité také je, aby byla minimalizována tlaková ztráta v potrubí a zabránilo se tak
zbytečným poklesům výkonu zařízení. Větší velikosti potrubí sníži rychlost oleje,čímž
je velice obtížné dosáhnout jeho vracení, zatímco menší velikosti potrubí zvýší rychlost
oleje, ale zároveň budou náchylnější k vyšším tlakovým ztrátám.

6.1

Návrh potrubí chladícího
okruhu

Vždy používejte 1 % sklon (1° cm/m) na výtlačném potrubí ve směru proudění. Olejové
jímky nainstalujte také na horní a dolní části každého stoupacího potrubí.

Sběrače kapaliny

Instalace sběrače chladiva není povinná. Díky dlouhému potrubí a nízké okolní teplotě
je však doporučeno tento sběrač instalovat ze strany stavby. Pokud sběrač není nainstalován, je potřeba vybírat a plnit chladivo s nejvyšší opatrností. Při plnění jednotky
chladivem při nízké okolní teplotě je zajištěno, že systém není přeplněn a může být bez
problémů provozován při vysoké teplotě prostředí. Při návrhu zvažte pokyny výrobce
sběrače týkající se výběru chladiva a informace v návodu pro montáž sběrače.

Obecné informace
– Zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno a je ve správné poloze.
– Celý chladící okruh musí být navržen a instalován tak, aby odpovídal místním a
národním předpisům a normám.
– Potrubí musí být dimenzováno ve správné velikosti, aby odpovídalo průtoku chladiva. Povoleny jsou pouze velikosti potrubí doporučeny společností GEA. Nesprávné
dimenzování může způsobit poškození kompresoru a ztrátu záruky.
– Spojování a práce s chladícím okruhem mohou provádět pouze osoby s příslušnou
kvalifikací, odborným vzděláním, zkušenostmi a znalostmi příslušných předpisů pro
prevenci nehod, stejně jako předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany osob při
práci.
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací je důležité zkontrolovat správnou velikost chladícího potrubí.

PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014

41

Připojení médií

6.2

GEA Multi-DENCO

Připojení chladícího potrubí

6.2.1 Chladící potrubí
Všechna potrubí musí být instalována v souladu s uznávanými postupy.
6.2.2 Pájení
Pájené spoje musí být provedeny s Easy-Flow nebo podobnou slitinou mědi. Spojení
mědi s mědí nevyžaduje tavidlo. V případě, že se jedná o bronz nebo mosaz, je třeba
použít tavidlo Silver-Flow nebo podobné.
UPOZORNĚNÍ!
Při pájení musí být potrubí pročišt´ováno malým množstvím dusíku, aby nedocházelo k oxidaci a v potrubí nezůstávaly nečistoty po pájení. Nedodržení tohoto
procesu může vést k tomu, že vzniklé nečistoty po uvedení zařízení do provozu zablokují elektronický expanzní ventil.
Jakékoli nečistoty způsobující blokování elektronického expanzního ventilu
mohou mít za následek ztrátu záruky!
Před započetím prací je nutné, aby byl systém otevřený. Před samotným pájením
odstraňte servisní ventil a otevřete ostatní ventily, solenoidové apod., které mohou
způsobit nahromadění tlaku v potrubí a tím trhliny ve spojích. Stejně tak veškerá sedla
ventilů, těsnění a kapiláry, které mohou být poškozeny teplem, tavidlem nebo dusíkem,
musí být odstraněny nebo chráněny, např. zabalením vlhkým hadříkem.
V případě potřeby při prostupu zdmi nebo střechou je potřeba potrubí a kabely chránit
nátrubky či izolací.
Při řezání měděného potrubí musí být věnována pozornost tomu, aby v něm
nezůstávaly odřezky nebo piliny. Po dokončení řezání by měly být použity učinné prostředky k odstranění částeček mědi. Při řezání mědi řezačkou, je třeba používat ostré
kotouče, aby nedocházelo ke vzniku otřepů. Kotouče je nutné pravidelné kontrolovat a
dojde-li ke vzniku otřepů, je třeba potrubí řádně začistit.
Při pájení je nezbytné, aby povrchy, které mají být spojeny, byly čisté. Na nečistých
kovech špatně drží tavidlo, což má za následek, že pájecí slitina na ně nezateče.
Používejte tenké vrstvy pájecí slitiny, abyste docílili co nejpevnějšího spojení potrubí.
Doporučená vrstva pájecí slitiny je 0,0254 mm až 0,0762 mm. Příliš velká vůle mezi
jednotlivými díly potrubí brání řádnému vzlínání, vytváří slabý spoj a podporuje
pronikání pájecího materiálu do potrubí. Po dokončení pájení třeba očistit veškeré přebytky tavidla. Přebytky nejen, že působí nevzhledně, ale mohou způsobovat oxidaci,
což může vést ke zkrácení životnosti potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Při instalaci 2 kondenzátorů chlazených vzduchem musí být kondenzátory umístěny
ve stejné výšce a připojovací potrubí musí být stejné délky.
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6.2.3 Olejové jímky
Pokud kapalina přechází z kondenzační jednotky (nad vnitřní jednotkou) ke kompresorům, bude fungovat gravitace, což může vést k tzv. zatopenému startu. V extrémních případech to může vést až k zanášení kapaliny, což může vést k nevratnému
poškození. Přítomnost kapalného chladiva v klikové skříni lze identifikovat přes
průhledítko tím, že olej pění.
Je-li kondenzační jednotka instalována nad kompresorem, je zapotřebí v potrubí
vytvořit smyčky a instalovat olejové jímky, jak je uvedeno na obrázku níže:

Výtlačné potrubí
1% sklon (1 cm/m)

Max. 35 metrů vertikálně

Vertikálně po 5-ti metrech

GEA Multi-DENCO

Výtlačné potrubí
1% sklon (1 cm/m)

Kapalinové potrubí

6.2.4 Vyjmutí ventilátoru pro usnadnění instalace
U jednotek v provedení Downflow může být přístup k chladícímu potrubí mnohdy velmi
obtížný, není-li připraven boční přístup. U některých modelů jednotek GEA MultiDENCO může být přístup snadnější díky vyjímání ventilátoru v blízkosti potrubí. Ventilátor lze snadno vyjmout, ale je důležité označit veškeré elektrické kabely, které mají
být odpojeny, aby se správně zapojily zpět po dokončení prací na potrubí.
Proces vyjmutí ventilátoru

• Nejprve odejměte dělící sloupek ve spodní části (označeno modře). Sloupek je
upevněn na horní straně (2 samořezné šrouby 4,8 mm) a pevně k příčné spodní
straně (2 samořezné šrouby 4,8 mm).
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• Uvolněte oběžné kolo ventilátoru (6x M6x25), ale neodstraňujte šrouby.

• Odstraňte šrouby sloužící k upevnění ventilátoru na kolejnicích. Po odšroubování
vyjměte sestavu tahem směrem k přední části jednotky. Zvedněte ji a vyjměte
nahoru.
UPOZORNĚNÍ!
Sestava ventilátoru může vážit 36 kg nebo více v závislosti na
modelu jednotky.

6.3

Připojení vody ke zvlhčovači (volitelně)
Parní vzlhčovač musí být připojen k běžnému vodovodnímu řadu. Veškerá vodovodní
potrubí musí být instalována v souladu s místními a národními normami a předpisy,
zejména týkajících se rozvodů vody.

• Připojte zvlhčovač pomocí hadice a šroubení s těsněním
• Přívod vody musí mít uzavírací ventil připojený k jednotce
• Uzemnění přívodního potrubí musí být připojeno na vstupu vody a také na
elektricky vodivém vypouštěcím potrubí, pokud je pro toto potrubí použita například
měď.
Kvalita vody

Pro parní zvlhčovače musí být použita běžná voda se standardní kvalitou a v souladu
s následujícími parametry:
– Tlak přívodu vody mezi 0,1 a 0,8 MPa (1 a 8 bar)
– Teplota vody mezi 1 a 40 °C
– Tvrdost nepřesahující 400 ppm rovnající se CaCO3 (40°fH)
– Vodivost 75 až 1250 S/cm (microSiemens/cm) (v závislosti na použitém válci)
– Neorganické látky
NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI POVRCHOVÝMI PLOCHAMI A OPAŘENÍM!
Nebezpečí opaření!
– Horký válec parního zvlhčovače a horké potrubí!
– Odváděný kondenzát může dosahovat teploty až 100°C a proto je nezbytně nutné se vyvarovat kontaktu s ním.
– Zvlhčovač produkuje páru a její kondenzát na potrubí může způsobit opaření!
– Při provozu jednotky jsou zvlhčovač a jeho komponenty horké. Proto je nutné
dbát náležité opatrnosti při provádění úkonů na jednotce.
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UPOZORNĚNÍ!
– Za žádných okolností nesmí být zvlhčovač napájen vodou ze systému
změkčování vody!
– Nepřidávejte do vody dezinfekční nebo antikorozní látky (dráždivé).
– Nedoporučuje se použití užitkové vody pro chladicí okruhy nebo chemicky či bakteriologicky znečištěnou vodu.
– Nepoužívejte demineralizovanou vodu (např. po osmóze / čištěná voda)
– V případě instalace odsolovacího zařízení v místě provozu, musí být na
napájecím potrubí instalován bypass.

Kvalita vody

Jednotka

Běžná voda

Voda s nízkým obsahem soli

Min.

Max.

Min.

7

8,5

7

8,5

μS/cm

350

1250

75

350

Rozpuštěné pevné látky (cR)

mg/l

(1)

(1)

(1)

(1)

Pevné zbytky při 180 °C (R180)

mg/l

(1)

(1)

(1)

(1)

Celková tvrdost (TH)

mg/l CaCO3

100 (2)

400

50 (2)

160

Aktivní vodíkové ionty (pH)

–

Specifická vodivost 20 °C (σR,20 °C)

Max.

Dočasná tvrdost

mg/l CaCO3

60 (3)

300

30 (3)

100

Železo + mangan

mg/l Fe+Mn

=

0,2

=

0,2

Chloridy

mg/l Cl-

=

30

=

20

Křemen

mg/l SiO2

=

20

=

20

Zbytkový chlór

mg/l Cl2

=

0,2

=

0,2

Síran vápenatý

mg/l CaSO4

=

100

=

60

Kontaminace kovy

mg/l

0

0

0

0

Rozpouštědla, ředidla, čistící prostředky, ...

mg/l

0

0

0

0

(1) = Obecné hodnoty, v závislosti na mìrné vodivosti: CR≅0,65 x σR,20 °C; R180≅ σR,20 °C
(2) = Ne nižší než 200 % obsah chloridu v mg/l Cl
(3) = Ne nižší než 300 % obsah chloridu v mg/l Cl

6.4

Připojení odvodu kondenzátu
GEA Multi-DENCO

Zvlhčovač

Kanalizace

Vana

Při instalaci je nutno brát v úvahu následující požadavky:
– kondenzační potrubí musí mít vnější průměr 22 mm a materiálem by měl být pevný
plast nebo jiný materiál odolávající vysokým teplotám. Potrubí by mělo mít sklon
alespoň 1° pro spád vody a mělo by být v pravidelných roztečích upevněno.
– pokud je potrubí dlouhé a má velké množství záhybů, mělo by být použito
dostatečně velkých průměrů trubek s tím, že v záhybech by měla být zajištěna
možnost čištění
– v případě, že je jednotka vybavena parním zvlhčovačem, musí být kondenzační
potrubí zvoleno tak, aby odolávalo teplotám do 100°C
– po dokončení instalace kondenzačního potrubí je třeba otestovat jeho těsnost

Odvod
kondenzátu
Sifon

Obr. 6-1:

UPOZORNĚNÍ!
Některé jednotky se zvlhčovačem mohou mít dvě přípojky pro odvod
kondenzátu. Zvlhčovač může mít svůj vlastní odvod kondenzátu, stejně
jako samotná jednotka.

Odvod kondenzátu

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Odvod kondenzátu by měl být sveden do kanalizace mimo zařízení, aby
se zabránilo zaplavení odpadní vodou a tvorbě nebezbečných bakterií.
UPOZORNĚNÍ!
Přímé napojení na kanalizační sít´ není dovoleno!
Sifon pro odvod kondenzátu musí být naplněn vodou před uvedením do
provozu a následně v určitých intervalech. Elektricky vodivé vypouštěcí
potrubí by mělo být uzemněno v místě v blízkosti jednotky.
PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014
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Připojení potrubí chladící vody (F-, W-, C-, CombiCool verze) a topné vody (volitelně)
Připojení jednotlivých médií mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací,
odborným vzděláním, zkušenostmi a znalostí předpisů týkajících se bezpečnosti a
ochrany osob při práci.
Potrubí musí být připojeno ve spodní části jednotky. Vodovodní přípojky jsou umístěny
ve spodní části výměníku a jsou zakončeny přírubami, BSP přípojkami nebo pouze
měděnou trubkou (pájený spoj). Pro podrobnější informace nahlédněte do rozměrového výkresu, který je součástí dokumentace zařízení.
UPOZORNĚNÍ!
Po propojení potrubí zkontrolujte, aby v potrubí nebyly žádné nečistoty, které bránily
proudění vody.

– Zkontrolujte, zda není vedení chladícího okruhu poškozeno a je se správným
sklonem.
– Celý chladicí okruh musí být navržen a instalován tak, aby odpovídal místním a
národním předpisům a normám.
– Potrubí a čerpadla musí odpovídat konstrukčnímu průtoku. Nedodržení může způsobit provozní poruchy.
– Veškeré potrubí chladící a topné vody musí být utěsněno a dobře izolováno, aby se
zabránilo kondenzaci a ztrátám výkonu. Vnější povrch ocelového potrubí musí být
chráněn proti korozi ochranným lakem.
– Potrubní komponenty jako jsou solenoidové ventily, modulační ventily nebo ruční
uzavírací ventily mohou způsobit tzv. rázy v potrubí. Tomuto stavu je třeba se vyhnout.
– Z výroby je chladící okruh testován prvním naplněním, tlakovou zkouškou a následně vypuštěním.
– Kdykoli je to možné, doporučuje se použití reverzního zpětného potrubí (Tichelmannův systém), použitelný pro více zařízení s cílem zajistit vyvážený systém.
– Regulační ventily (nejlépe s měřením tlaku a průtoku) je třeba použít před každou
jednotkou, aby došlo k vyrovnání průtoků.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
– V chladícím okruhu musí být před výměníkem instalováno minimálně jedno vodní
sítko, aby nedocházelo ke vnikání nečistot a pevných částic.
– Veškeré externí (venkovní), instalatérské a potrubní přípojky musí být chráněny
proti mrazu. Společnost GEA doporučuje použití glykolových směsí. Koncentrace roztoku etylenglykolu musí být dostatečná, aby zařízení bylo chráněno i při
minimálních teplotách, které mohou nastat. Alternativně může být potrubí
opatřeno protimrazovou ochranou.
– Voda v systému se suchou chladicí věží, musí být chemicky ošetřena, aby se
zabránilo usazování vodního kamene nebo biofilmu na povrchu výměníku.
Kromě toho musí být zajištěna filtrace pevných látek. Doporučuje se použití
deskového výměníku pro oddělení systému.
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• Veškeré uzavírací ventily by měly být koncipovány tak, aby bylo možné provádět
opravy bez vypouštění celého okruhu systému.

• Teploměry a manometry by měly být instalovány v přívodním a zpětném potrubí
•
•
•
•
•

vnitřních jednotek přesné klimatizace, zdrojích chladu a výrobníků studené vody
tak, aby byly k dispozici pro uvedení do provozu a běžné provozní kontroly.
Veškeré nejvyšší body systému a výměníky musí být opatřeny odvzdušněním, aby
nedocházelo ke vzniku vzduchových kapes. Vaše jednotka GEA Multi-DENCO je
již vybavena odvzdušňovacím ventilem.
Veškeré výměníky a nejnižší body systému musí být vybaveny vypouštěcím
ventilem, aby mohl být systém v případě potřeby zcela vypuštěn.
V systému by mělo být instalováno expanzní a flexibilní potrubí pro případ doplnění
některých komponent (je-li to třeba).
V chladícím systému musí být uzavřená expanzní nádoba.
Potrubí musí být řádně pročištěno a propláchnuto.
Opláštění vnitřní jednotky
Doporučeno

Zpáteční potrubí vedoucí
ke zdroji chladu

Zvlhčovač

Expanzní
nádoba

Kondenzační
vana

Odvod
kondenzátu

Přívod vody
pro zvhčovač
(je-li instalován)

JEDNOTKA

Obr. 6-2:
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Doporučeno

Typy potrubí
Přívod chladící vody
Zpáteční potrubí chladící vody
Potrubí odvodu kondenzátu
Potrubí expanzní nádoby

ZE STRANY STAVBY

Příklad hydraulického okruhu s chladící vodou
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6.5.1 Kvalita vody
Doporučení na kvalitu vody pro uzavřené okruhy chladící a topné vody, včetně okruhů
s vodou pro suché chladící věže:
Dobrá kvalita vody - např. pitná voda bez soli a vápníku - výrazně zvyšuje životnost a
účinnost zařízení, stejně jako připojeného sekundárního systému.

• Minimálně jednou ročně zkontrolujte mezní hodnoty uvedené v tabulce níže a
porovnejte s hodnotami vody, aby se zabránilo poškození chladícího systému.
Pokud je to nutné, musí být přídány inhibitory.
Jednotka

Parametr
Hodnota pH (při 20 °C)

7.5 - 9

Vodivost (při 20 °C)
Rozpuštěné pevné látky (cR)

Hodnota

O2

Celková tvrdost (TH)

μS/cm

< 700

mg/l

< 0.1

°dH

1 - 15

Rozpuštěná síra

S

Sodík

Na+

mg/l

< 100

Železo

Fe2+, Fe3+

mg/l

< 0.1

Mangan

Mn2+

mg/l

< 0.05

Obsah amoniaku

NH4+

mg/l

< 0.1

Chlorid

Cl-

mg/l

< 100

Síran

SO42-

Dusitany
Dusičnany

nezjistitelné

mg/l

< 50

NO2

-

mg/l

< 50

NO3

-

mg/l

< 50

Tab. 6-1: Mezní hodnoty pro média používaná v uzavřených topných a chladicích okruzích

6.5.2 Glykolové směsi
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Glykoly a jiné nemrznoucí látky jsou při požití škodlivá pro lidi i pro zvířata. Pokud
omylem dojde k požití, okamžitě kontaktujte lékaře.
ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Směsi etylen a propylenglykolu jsou zařazeny mezi látky nebezpečné vodám a to ve
třídě ohrožení vody 1 (klasifikováno jako slabě znečišt´ující). To platí i pro směsi s
vodou.

• Používejte pouze etylen a propylenglykol, které jsou vhodné pro uzavřené vodní
•
•
•

48

systémy a materiály pro ně použité. Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečnou
manipulaci s glykoly a návod k použití a likvidaci.
Termodynamické a fyzikální vlastnosti vody a směsí vody s glykolem jsou
podstatně odlišné. To má vliv na výstupní hodnoty jednotky, veškeré jeho
komponenty a tedy i výkon celého chladícího systému.
Směs vody s glykolem použitá jako médium má za následek nižší měrnou tepelnou
kapacitu, vyšší viskozitu a nižší přenos tepla, čímž klesá také výkon jednotky a
celého systému.
Výsledkem použití glykolové směsi je také:
– zvýšený průtok média
– zvýšení tlakových ztrát
– vyšší příkon čerpadla
– a nižší chladicí výkon

PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014

Připojení médií

GEA Multi-DENCO

• Při rozhodování mezi etylenglykolem (např. Antifrogen N) a propylenglykolem
•
•
•
•
•
•
•
•

(např. Antifrogen L) berte na vědomí, že fyzikální vlastnosti etylenglykolu jsou
výhodnější s ohledem na návrh systému a spotřebu energie.
Propylenglykol by měl být používán v systémech provozovaných s pitnou vodou
nebo v potravinářských provozech.
Minimální podíl etylenglykolu je 20%, pro propylenglykol je to 25%, protože
glykolové směsi mají také antikorozní efekt a použitím nižší než doporučené
minimální koncentrace se antikorozní účinky vytrácejí.
Vzhledem k vyšším spotřebám energií nemusí být podíl glykolu příliš vysoký, lépe
je orientovat se na dávkování glykolu v závislosti na teplotě okolí.
Mrazuvzdornost glykolových směsí je až do -20°C . Při použití směsi vody s
glykolem nepoužívejte žádná teflonová těsnění.
Naplňte zařízení připravenou směsí vody a glykolu.
Po naplnění systému zkontrolujte koncentraci glykolu příslušnými měřícími přístroji.
Při projektování je potřeba brát v úvahu, že použití směsí vody s glykolem je oproti
samotné vodě náročnější na životnost potrubí.
Používejte pouze jeden typ nemrznoucí směsi, ne mix různých směsí.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Koncentrace glykolu nesmí překročit 50% celkového objemu systému.

6.5.3 Připojení potrubí chladící vody
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Při montáži potrubí je nezbytně nutné přidržet hrdlo výměníku hasákem popř.
kleštěmi proti jeho pootočení a poškození.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Nesprávné připojení potrubí na vstupu a výstupu vody může mít za následek značné
výkonové ztráty zařízení nebo jeho poškození.
Přístup k vodnímu potrubí může být obtížný, pokud není u jednotky boční přístup.
Snadnějšího přístupu lze docílit vyjmutím ventilátorů - viz. kapitola 6.2.4 tohoto návodu
k používání.
UPOZORNĚNÍ!
V závislosti na velikosti jednotky jsou k dispozici 3 různá připojení:
– BSP přípojky
– příruby
– pájené spoje

• Celý okruh chladící vody musí být zapojen a provozován v souladu s platnými
normami a předpisy.
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6.5.4 Možnosti chladícího potrubí
Chladící potrubí musí být navrženo a připraveno před dodáním jednotky tak, aby před
nebo v průběhu instalace zařízení nedocházelo ke změnám a úpravám.
6.5.5 Ohřev topné vody (volitelně)
Nízkotlaký teplovodní výměník je opatřen 3-cestným modulačním ventilem, který instalován a upevněn k opláštění jednotky.
Důležité je vzít v úvahu montáž regulační sady v potrubí, aby mohly být přesně měřeny
parametry a upravován průtok vody za účelem získání požadovaného chladicího
výkonu. Sada by měla dodána a instalována v souladu s doporučeními výrobce.
Instalace potrubí topné vody je obdobná jako u vody chladící - viz informace v kapitole
6.5.3.

6.6

Postup testování chladícího potrubí
Po praktickém dokončení chladícího potrubí musí být dusíkem provedena tlaková
zkouška při tlaku odpovídajícím pro použité chladivo. Tlakovou zkoušku smí provádět
pouze osoba s odpovídající kvalifikací.
Metody uvedené níže jsou minimálním standardem očekávaným výrobcem zařízení
pro zkoušky těsnosti, tlaku a pevnosti. Vždy se řiďte a dodržujte místní a národní
právní předpisy.
Těsnost

Důkladná zkouška těsnosti systému musí být prováděna jako první s cílem zajistit, aby
byl systém těsný. Zkouška musí být provedena za pomoci dusíku. Samotná zkouška
může být provedena při relativně nízkém tlaku (viz níže), v souladu s bezpečnostními
předpisy a praxí v příslušném oboru.

Certifikace

U všech nově instalovaných systémů, v případě, že je systém těsný, se doplní štítek,
na kterém je uveden datum a čas tlakové zkoušky a konečná hodnota tlaku v potrubí.
Po sepsání a ověření protokolu o tlakové zkoušce, může být systém předán do
provozu.
UPOZORNĚNÍ!
V jednotkách GEA Multi-DENCO není za žádných okolností povoleno používání
stopovacích látek nebo barviva!
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Tlaková zkouška jednotek
Multi-DENCO DMA010-065

U standardních modelů jednotek GEA Multi-DENCO DMA010-065 jsou komponenty
instalovány na straně nízkého tlaku a jsou dostatečně odolné, tudíž mohou zůstat
připojeny v systému během tlakové zkoušky.
1: Ujistěte se, že v okolí zařízení se nenacházejí žádné osoby, dokončete posouzení
rizik a z bezpečnostních důvodů vytvořte uzavřenou zónu.
2: Pro identifikaci případných netěsností naplňte okruh dusíkem o tlaku 3,5 bar.
Dojde-li k úniku, vypust´te dusík, opravte netěsnost a opět naplňte dusíkem.
3: Kompletní tlaková zkouška natlakováním dusíku až do 47,6 bar musí probíhat
minimálně po dobu 60 minut.
4: Po dokončení tlakové zkoušky uvolněte tlak na 0 bar pomocí pojistného ventilu
regulátoru nebo na potrubí.
5: Opravte všechny nalezené netěsnosti a opakujte předchozí kroky.
6: Pokud zákazník nebo koncový uživatel požaduje přesný popis tlakové zkoušky,
zapisujte poznámky o datech, časech, tlacích a netěsnostech.
7: Po kompletním dokončení tlakové zkoušky by měl být dusík vypuštěn a šetrně
zpracován s ohledem na životní prostředí. O zpracování použitého dusíku by měl
být vyhotoven zápis.
8: Po dokončení sepište a podepište protokol o tlakové zkoušce.

Tlaková zkouška jednotek
Multi-DENCO DMA092-130

UPOZORNĚNÍ!
U jednotek GEA Multi-DENCO DMA092-130 musí být před započetím
tlakové zkoušky odpojen spínač nízkého tlaku.

1: Ujistěte se, že v okolí zařízení se nenacházejí žádné osoby, dokončete posouzení
rizik a z bezpečnostních důvodů vytvořte uzavřenou zónu.
2: U modelů DM092 & DM130 je tlaková zkouška prováděna ve 2 krocích. Nejprve je
zkoušen nízký tlak. Celý systém natlakován dusíkem o maximálním tlaku 30,2 bar
po dobu minimálně 30 minut.
3: Následuje druhý krok, kdy je zkoušen vysoký tlak. Po dokončení bodu 2 uzavřete
uzavírací ventil na sání kompresoru, zvyšte tlak dusíku na 45 bar po dobu
minimálně 30 minut.
Během zkoušky vysokotlaké části okruhu nesmí tlak na sání kompresoru
přesáhnout hodnoty předepsané výrobcem kompresoru.
4: Pomocí pojistného ventilu snižte tlak na 17,2 bar, zapojte zpět spínač nízkého
tlaku, otevřete ventil na vstupním potrubí a proveďte kompletní tlakovou zkoušku
společně se spínačem nízkého tlaku.
5: Po dokončení tlakové zkoušky uvolněte tlak na 0 bar pomocí pojistného ventilu
regulátoru nebo na potrubí.
6: Opravte všechny nalezené netěsnosti a opakujte předchozí kroky 1 - 5.
7: Pokud zákazník nebo koncový uživatel požaduje přesný popis tlakové zkoušky,
zapisujte poznámky o datech, časech, tlacích a netěsnostech.
8: Po kompletním dokončení tlakové zkoušky by měl být dusík vypuštěn a šetrně
zpracován s ohledem na životní prostředí. O zpracování použitého dusíku by měl
být vyhotoven zápis.
9: Po dokončení sepište a podepište protokol o tlakové zkoušce.
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Elektrické připojení
Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací dle §6 vyhlášky
ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.
Nutná ochranná opatření!
Při montáži a připojování zařízení je nezbytně nutné dodržování ochranných
opatření pro instalace nízkého napětí v souladu se směrnicemi EU a místními předpisy dodavatelů elektrické energie. Při připojování je nutné uzemnit veškerá připojená zařízení a komponenty v systému.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném místě elektrického napájení zajištěna proti
opětovnému zapnutí! Izolujte nebo vypněte také okolní zařízení pod napětím. Pokud
tak neučiníte, může mít napětí za následek vážné zranění nebo úmrtí.
UPOZORNĚNÍ!
Kabelové propojení musí být provedeno dle schématu zapojení přiloženému k jednotce. Ve schématu naleznete také barevné označení kabeláže. Pro napájení
používejte výhradně samostatný kabel. K tomuto napájecímu kabelu nikdy nepřipojujte další jednotky!

7.1

Obecné informace
Před elektrickým zapojením jednotky se ujistěte o následujícím:
– Charakteristiky napájecí sítě musí odpovídat požadavkům ČSN EN 60204-1 ed. 2
a požadavkům na výkon a příkon zařízení.
– Napájecí napětí musí být v nominální hodnotě ± 10% a rozdíl fází nesmí překročit
3%. Je-li rozdíl fází více než 3%, motor nesmí být provozován. V případě, že tak
učiníte, ztrácíte tím nárok na záruku poskytovanou výrobcem / dodavatelem.
UPOZORNĚNÍ!
Po připojení napájecího napětí se ujistěte, že směr otáčení oběžného kola ventilátoru je ve směru chodu hodinových ručiček. Pokud je směr otáčení nesprávný,
provede se úprava pomocí změnou fází hlavního napájení jednotky. Sled fází měňte
výhradně na straně stavby, nikdy ne v rozvaděči zařízení!
ŠKODY NA JEDNOTCE
Chcete-li zabránit selhání nebo nesprávnému chodu v důsledku například výpadků
elektrické energie, doporučujeme instalaci silových prvků přepětové ochrany.

52

PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014

Elektrické připojení

GEA Multi-DENCO

7.2

Připojení elektrického sít´ového napájení
Pro připojení musí být v místě instalace k dispozici vhodné 3-fázové napájení (napětí
a frekvence musí být v souladu s typovým štítkem jednotky). Vedení napájecího napětí
musí být vybaveno potřebným ochranným zařízení a pojistkami typu D.
Hodnota jištění by měla být stanovena na základě schématu zapojení nebo typového
štítku zařízení a nesmí překročit hodnotu stanovenou v těchto dokumentech.
UPOZORNĚNÍ!
Venkovní kondenzační jednotka musí být VŽDY pro napájení připojena k jednotce
vnitřní. Za žádných okolností nesmí být venkovní jednotka napájena z jiného zdroje
nebo rozvodné desky.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Při zapojování dbejte na to, aby nedošlo k záměně fází. Mohlo by tak dojít k
poškození zařízení. Pro kontrolu kabeláže použije příslušné schéma zapojení.
UPOZORNĚNÍ!
• Zajistěte napájecí vedení v jednotce a ujistěte se, že kabely nepřijdou do styku s
ventilátorem nebo horkými částmi jednotky.
• Napájecí vedení protahujte pouze instalovanou gumovou průchodkou.
• Nepoužité průchodky a záslepky neodstraňujte a do rozvaděče nevrtejte žádné
další otvory.

• Přiveďte napájecí napětí do hlavního vypínače - viz schéma zapojení dodávané s
3x400V, 50 Hz

jednotkou.

• Je-li jednotka vybavena vypínačem volitelného duálního napájení, je důležité
Hnědá
Černá
Šedá

otestovat, zda vypínač funguje správně, aby mohlo dojít k přerušení dodávky
elektrické energie. Zkontrolujte také, jsou-li oba zdroje správně instalovány dle
přiložených schémat.

Modrá

Obr. 7-1: Hlavní vypínač

7.2.1 Hlavní vypínač není instalován
Pokud není na jednotce instalován hlavní vypínač, musí být použit k napájení
vícežilový kabel. Aby se předešlo poškození kabelu při manipulaci s elektroskříní musí
být izolace kabelu v délce nejméně 1 m od jednotky GEA Multi-DENCO. Při přivádění
a instalaci napájecího napětí se řiďte příslušnými místními a národními elektrotechnickými normami a předpisy.
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Připojení řídících kontaktů a regulátoru
Pro veškeré elektrické přípojky musí být zajištěno, aby řídící a bezpečnostní signály
(24 V AC) byly vedeny v samostatném svazku k napájecímu kabelu (např. 400 V AC /
230 V AC). V případě, že jsou řídící a signálové kabely instalováno společně, je nutné
zajistit minimální vzdálenost 30 mm mezi těmito kabely. Napájecí, řídící a signální
kabely by se neměly překřížit. Pokud je to nevyhnutelné, mohou se křížit kolmo.

7.3.1 Připojení řídícího systému

•
•
•
•
•
•

Připojení provádějte přes instalované kabelové průchodky
Nepoužité průchodky a záslepky neodstraňujte
Zasuňte kabel do rozvaděče pouze pomocí kabelových průchodek
V rozvaděči nevrtejte žádné další otvory
Připojte řídící kontakty podle pokynů uvedených v kapitole 7.4
Dodržujte následující:
– maximální délka kabelu: 100 m
– minimální průřez kabelu: 1,5 mm2
Zajistěte, aby instalované kabely (digitální výstupy) byly v souladu s národními
předpisy a normami

•

7.3.2 Zapojení alarmu poruchy
Alarm je aktivován v případě poruchy jednotky. V závislosti na příčině poruchy je vypnuta funkce chlazení a ventilátory pracují s nižšími otáčkami.
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Při práci s regulátorem PCB je nutno přijmout taková opatření, aby nedošlo k
poškození zařízení elektrostatickým výbojem. Informace o této problematice
naleznete v příslušné kapitole návodu k regulátoru.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
V případě poruchy nespínejte dálkový ON / OFF kontakt ze strany stavby, například
přes přepínací relé.
– Porucha může být tímto způsobem resetována. Celá jednotka se vypne a ventilátory pracují s nižšími otáčkami, což může způsobit návrat vzduchu ze zdvojené
podlahy. Následně by mohl být aktivován termostat elektrického ohřevu, ale
tepelná energie by nemohla být rozptýlena, čímž by vzniklo riziko vzniku požáru.

• Připojte alarm (beznapět´ový kontakt 24 V AC PELV, max. 5 A) - viz schéma
zapojení přiložené v dokumentaci k jednotce.
7.3.3 Hlášení údržby
Hlášení údržby je aktivováno, jednotka nadále funguje v běžném režimu. Příčinou
mohou být zanešené filtry nebo elektrody parního zvlhčovače. Tyto komponenty tak
musí být vyměněny v co nejkratším možném termínu.

• Připojte alarm (beznapět´ový kontakt 24 V AC PELV, max. 5 A) - viz schéma
zapojení přiložené v dokumentaci k jednotce.
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7.3.4 Jednotky v síti
Jednotka 1

Jednotka 2

Pokud je v prostoru instalováno více jednotek, mohou být tyto
jednotky zapojeny v síti. To umožňuje průměrování hodnot jednotlivých čidel nebo zálohování jednotek.

• Připojte kabely do sítě podle schéma zapojení jednotky a
návodu k používání regulace.

Obr. 7-2: Nastavení jednotek v síti
Svorky: Rx-/Tx- – Rx+/Tx+ – GND: Sít´ové propojení jednotek GEA Multi-DENCO

UPOZORNĚNÍ!
Pokud bude zapojeno více jednotek GEA Multi-DENCO v síti, doporučujeme, aby
toto zapojení provedl zkušený servisní technik firmy GEA. V případě potřeby kontaktujte obchodní zastoupení firmy GEA.
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Elektrické zapojení řídícího systému
UPOZORNĚNÍ!
• Vždy se řiďte schématem zapojení dodaným s jednotkou.

Regulátor C5-12 (s dotykovým displejem)
I

Čidlo upraveného
vzduchu

Čidlo nasávaného
vzduchu

Jednotka v síti

GND

U1

GND

U2

U3

Rozhraní pro BMS (volitelně)

Sériová karta

U8

GEA Multi-DENCO

6

Kontakt
dálkového
ON/OFF*

3

5

Nouzové vypnutí
(požární alarm)*

10

12

11

Alarm poruchy #

13

Hlášení údržby #

5

17

Čerpadlo kondenzátu *
(volitelně)

100

101

Provozní stav #
(volitelně)

Obr. 7-3: Elektrické zapojení regulátoru C5-12 (s dotykovým displejem)
Svorky:

5 - 6:
3 - 5:
10 - 11:
12 - 13:
5 - 17
100 - 101:

Dálkové ON/OFF pro zapnutí a vypnutí jednotky spínacím kontaktem ze strany stavby
Nouzové vypnutí, otevřením kontaktu se jednotka vypne (např. v případě požáru)
Alarm poruchy
Hlášení údržby jednotky, zobrazující se pracovníkům údržby
Kontakt pro poruchu čerpadla kondenzátu (volitelné příslušenství)
Provozní stav ventilátoru
+VDC – GND – U1 – U2:
Čidlo nasávaného vzduchu, pokud je instalováno (volitelně)
+VDC – GND – U3 – U8:
Čidlo upraveného vzduchu, pokud je instalováno (volitelně)
Serial card:
Rozhraní pro centrální systém řízení budovy (volitelně)
Rx-/Tx- – Rx+/Tx+ – GND: Zapojení jednotek v síti
Kabeláž ze strany stavby
#
Napájecí napětí ze strany stavby, 24 V AC PELV, max. 5 A
*
Napájení je z regulátoru jednotky, ne ze strany stavby a v případě potřeby je nutné propojení
odstranit. Zajistěte bezpečnou izolaci.

UPOZORNĚNÍ!
Vnější elektrické obvody jednotek GEA Multi-DENCO musí být bezpečně odděleny
od aktivních komponent zařízení, za použití dvojité nebo zesílené izolace!
Zejména je nutné bezpečné oddělení spínacích kontaktů z externích zařízení jako
jsou relé, stykače, pomocné spínače (např. kontakt pro dálkové ON / OFF) a jejich
elektrických obvodů.

56

PR-2013-0101-CZ • Změny vyhrazeny • K2-02/2014

Uvedení do provozu

GEA Multi-DENCO

8

Uvedení do provozu
Před uvedením jednotky do provozu musí být vyplněny všechny položky na “Kontrolním protokolu před uvedením jednotky do provozu”. Před objednáním servisního technika na samotné uvedení do provozu, musí být tento protokol odevzdán servisnímu
středisku GEA.

8.1

Obecné informace

Doporučení!
Kontrolní protokol před uvedením jednotky do provozu

Doporučujeme, aby byl vyplněn “Kontrolní protokol před uvedením jednotky do
provozu” tak, aby podle jeho obsahu byly splněny podmínky pro samotné uvedení jednotky do provozu. Pokud nebudou podmínky splněny, možné vzniklé vícenáklady
budou přeúčtovány na objenatele servisních prací a mohou mít za následek potřebu
opětovného výjezdu servisního technika. Kontrolní protokol před uvedením jednotky
do provozu naleznete jako přílohu I. tohoto návodu.
UPOZORNĚNÍ!
Chladivo v jednotkách GEA Multi-DENCO může být pouze R410a.

UPOZORNĚNÍ!
Manipulaci s chladivy mohou provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací. Tito
kvalifikovaní pracovníci by měli provést zhodnocení rizik před manipulací s chladivy
a být si vědomi následujících rizik a nebezpečí:
1: chladící okruhy mohou být těžké a způsobit tak nestabilitu těžiště v průběhu
transportu jednotky
2: kapalné chladivo může při styku s kůži způsobit popáleniny nebo puchýře
3: chladiva jsou skladována a používána při vysokých tlacích a mohou tak při styku
s jakoukoli částí těla způsobit zranění
4: v průběhu uvedení zařízení do provozu se ve stejných místech mohou vyskytovat
velmi extrémně vysoké a zároveň velmi nízké teploty
5: únik chladiva od uzavřeného prostoru může vést k dušení nebo úmrtí
Povinné!
Protokol o uvedení
do provozu

Protokol o uvedení do provozu bude vyplněn servisním technikem společnosti GEA
nebo autorizovaným servisním pracovníkem. Tento protokol naleznete jako přílohu III.
tohoto návodu. Protokol vyplňujte v průběhu funkčního testu.

Povinné!
Protokol o uvedení
do provozu musí být zaslán
servisnímu středisku GEA

V průběhu uvádění jednotky do provozu musí být o této činnosti průběžně vyplňován
protokol. Kopie tohoto protokolu musí být po dokončení prací odeslána servisnímu
středisku GEA. V případě, že kopie nebude odeslána, může být záruka poskytnutá
dodavatelem považována za neplatnou.
Elektronická verze protokolu může být servisnímu středisku GEA zaslána pomocí
emailu.
Pro uvedení jednotky do provozu mohou být potřeba následující zařízení:
– elektroměr
– měřič sledu fází
– zařízení pro měření proudu
– zařízení pro měření průtoku vzduchu
– digitální teploměr
– měřič vodivosti vody v případě osazení jednotky zvlhčovačem
– vhodné tlakoměry pro chladivo R410a
– olejové čerpadlo
– vývěva (vakuová pumpa)
– vakuové čerpadlo oleje
– digitální měřidlo hmotnosti chladiva
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Je bezpodmínečně nutné, aby všechna tato zařízení byla testována a kalibrována pro
svoji funkci.
Tyto informace platí jak pro první uvedení jednotky do provozu, tak pro opětovné
uvedení do provozu po delší odstávce zařízení.
Veškeré práce na uvedení do provozu by měla provádět kvalifikovaná osoba s
příslušnou odbornou přípravou, zkušenostmi a znalostí předpisů.

8.2

Postup před uvedením do provozu
Pro veškeré práce a prováděné testy je povinné použití ochranných oděvů v souladu
s ČSN EN 378-3+A1, a to zejména:
– vhodná ochrana očí
– vhodná ochrana rukou a prstů
– ochranný oděv pro celé tělo včetně bezpečnostní obuvi
Ujistěte se, že k jednotce je přivedeno sít´ové napájení a veškeré předchozí montážní
práce byly dokončeny:

• zkontrolujte, zda je jednotka v konfiguraci v jaké byla objednána
• požádejte montážní firmu o “Kontrolní protokol před uvedením jednotky do
provozu” (viz. příloha I.)

• zajistěte, aby byl k dispozici tento návod k používání a ostatní dokumentace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dodaná společně s jednotkou
pečlivě zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno zvenčí nebo zevnitř, jako
například poškozené komponenty, potrubí, apod. V případě poškození je nutné
pořidit fotodokumentaci a to včetně škod vzniklých přepravou zařízení.
zkontrolujte, zda je dodržen požadavek na volný servisní prostor okolo jednotky jak
je uvedeno v rozměrovém výkrese
ujistěte se, že se ventilátory otáčejí volně. S ohledem na vysokou rychlost proudění
vzduchu, je nutné zajistit veškerá zařízení nacházející se v proudu výdechu
vzduchu.
zkontrolujte, zda je jednotka správně instalována a ukotvena, aby nevznikal
neobvyklý provozní hluk a vibrace
ujistěte se, že veškerý vzduch proudí do výměníku přes instalovaný filtr
v případě, že je instalován zvlhčovač se ujistěte, že přívodní potrubí vody je řádně
uzemněno
zkontrolujte správnou instalaci odvodu kondenzátu a to, zda kondenzát plynule
odtéká
zkontrolujte, zda je zdvojená podlaha dostatečně vysoká a nebrání tak otevírání
servisních dveří
zkontrolujte, zda je potrubí vybaveno požárními nebo uzavíracími klapkami a pokud
ano, zda jsou plně otevřeny. Je-li instalováno potrubí, ujistěte se, že je v jednotce
řádný přístup k filtru.
u jednotek vybavených zvlhčovačem zkontrolujte, zda je místnost dobře utěsněna
a nevniká do ni čerstvý vzduch. Pokud nebudou tato kritéria splněna, nemusí
zařízení v provozu dosahovat požadované vlhkosti. V případě potřeby informujte
provozovatele zařízení.
zkontrolujte nastavení diferenčních spínačů tlaku pro zanešení filtru. Tovární
nastavení je závislé na použité třídě filtrace. Při nastavení spínače pro hlášení
údržby, je třeba brát ohled na instalované komponenty v potrubí, jako jsou tlumiče
hluku, které zvyšují tlakovou ztrátu a hlášení údržby by se tak spouštělo častěji. Ve
většině případů by mělo postačovat tovární nastavení, ale konečné nastavení by
mělo probíhat až na místě instalace, aby se přízpůsobilo místním podmínkám.

• Zkontrolujte, zda jsou hlavní vypínače venkovních jednotek (zdroje chladu) v pozici
•
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“ON”.
Zkontrolujte, zda je potrubí chladiva nebo vody správně nainstalováno - viz kapitoly
“5 Montáž” a “6 Připojení médií”
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ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Dodržujte bezpečné pracovní postupy a před zahájením testování a uvedení do
provozu vždy provádějte vizuální kontrolu.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Jakmile je elektrické napájení jednotky zapnuté, je třeba dbát nejvyšší opatrnosti
při testování a uvedení do provozu, aby nedošlo k vážnému zranění nebo úmrtí po
zásahu elektrickým proudem.

8.2.1 Kontrola hydraulických komponent (modely F-, W-, C-, a CombiCool)
• Zkontrolujte, zda je hydraulické připojení provedeno správně. Porovnejte vstup a
výstup vody na místě s příslušným rozměrovým výkresem zařízení.
• Zkontrolujte, zda je hydraulický okruh vybaven vodním filtrem.
• Ujistěte se, že potrubí a veškeré související vybavení je správně nainstalováno.
• Zkontrolujte, zda je celý okruh správně naplněn a odvzdušněn, a že je potrubí těsné
a izolované.
• Zkontrolujte, zda jsou instalována veškerá bezpečnostní zařízení. Následně se
ujistěte, že tato zařízení fungují správně.
• Zkontrolujte, zda je chladicí okruh bez nečistot.
• Zkontrolujte, zda jsou plnicí kohouty a odvzdušňovací ventily uzavřeny.
• Ujistěte se otevřením příslušného uzavíracího ventilu, že průtoku vody systémem
nic nebrání.
• Je-li dodáno čerpadlo kondenzátu, zkontrolujte, zda je jeho alarm zapojen do
regulátoru jednotky.
• V případě použití glykolové směsi zkontrolujte chladicí okruh vícekrát.
• Po určité době provozu čerpadla zkontrolujte vodní filtr.
• Zkontrolujte regulační ventil a průtok chladící vody.
• Použijte manuální funkci servopohonu a otevřete ventil naplno.
• Vyrovnejte průtok v potrubí tak, aby bylo dosaženo navrhované hodnoty.
• Nejlepší metodou měření průtoku vody je instalace dvojitého regulačního a
tlakového ventilu na každé jednotce (měření přes rozdíl tlaku).
• Jako alternativa může být pro měření průtoku použit samostatný regulační ventil.
Pokud nebyly nainstalovány dvojité ventily, mohou se hodnoty tlakové ztráty
odečítat pomocí jednoduchého regulačního ventilu. Konektory pro měření tlaku
jsou totiž instalovány přímo na ventilu. V tomto případě se průtok vypočte v
diagramu na základě hodnoty kvs a tlakové ztráty ventilu.
• Průtok a rozdíl tlaku zapište do protokolu o uvedení do provozu.
• Pomocí regulátoru aktivujte regulační ventil a nastavte hodnotu teploty výrazně pod
teplotu místnosti. Následně zkontrolujte zda se ventil zcela otevře. Po této zkoušce
nastavte teplotu zpět na žádanou hodnotu.
ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Případné uniklé, použité médium nebo olej okamžitě zlikvidujte v souladu se
všemi místními národními předpisy a normami.
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8.2.2 Kontrola elektrického připojení
Zajistěte, aby byly veškeré elektrické spoje izolovány. Zkontrolujte, zda je jednotka bez
napětí a vypněte všechny jističe (MCBs).

• Zkontrolujte, zda jsou veškeré spoje těsné.
• Zkontrolujte, zda je zapojení venkovních jednotek bez závad.
• Zkontrolujte, zda jsou zemnící vodiče připojeny správně a zemnící svorky
dostatečně utaženy.

• Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabely a kabely externích signálů odděleny.
• Zkontrolujte vnitřek rozvaděče, zda nejsou uvolněny spoje či poškozeny některé
díly. Uvolněné spoje utáhněte a poškozené díly vyměňte.

• Ujistěte se, že zapojení ze strany stavby bylo provedeno v souladu s pokyny a
•
•
•
•
•
•

požadavky v kapitole “7 Elektrické připojení”.
Veškeré pokyny ve schématech zapojení musí být dodrženy a elektrické připojení
musí být provedeno v souladu s evropskými, národními a místními předpisy pro
elektroinstalace.
Zkontrolujte, zda je zapojen rozvaděč regulátoru.
Digitální výstupy jsou beznapět´ové kontakty. Nesmí tak být překročeno maximální
napětí a elektrický příkon.
Ujistěte se, že čidlo teploty a vlhkosti je dostatečně chraněno pomocí krytu.
Zkontrolujte nastavení jističů (MCBs), zda-li nastavená hodnota odpovídá
jmenovitému proudu na typovém štítku jednotky nebo ve schématu zapojení
dodaném s dokumentací jednotky.
Přepněte všechny jističe (MCBs) do polohy "ON"

8.2.3 Zapnutí hlavního vypínače
Pro následující kroky - viz. informace v kapitole 7 „Elektrické připojení“.

• Zkontrolujte zapojení hlavního vypínače.
• Zkontrolujte napájecí napětí. Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku
•
•

•
•
•

jednotky nebo v technické dokumentaci jednotky. Při uvedení do provozu si
hodnotu napětí zaznamenejte.
Zkontrolujte toleranci vstupního napětí.
Zkontrolujte směr otáčení fází (ve směru hodinových ručiček) měřičem sledu fází.
Pro správnou funkci jednotky je nezbytně nutné, aby byl směr otáčení kompresoru
správný, tj. ve směru hodinových ručiček. Nesprávné otáčení může mít za následek
poškození jednotky a neuznání záruky ze strany výrobce a dodavatele.
Zapněte hlavní vypínač zařízení.
Displej se aktivuje.
Regulační ventil (pokud je osazen) se plně uzavře.
UPOZORNĚNÍ!
Při uvádění jednotky do provozu s volitelným duálním napájením je důležité zkontrolovat oba zdroje elektrického napájení. Oba zdroje musí odpovídat požadavkům
na typovém štítku jednotky. Následně je třeba zkontrolovat také sled fází u obou
zdrojů napájení.
Otestujte, zda se v případě výpadku nebo ztráty primárního napájení přepne na
sekundární. Poté zkuste jako primární připojit jiný zdroj a proveďte test znovu.
UPOZORNĚNÍ!
Další, testovací zdroj není k provozu zařízení třeba.
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NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Veškerá připojení napájení musí být vypnuta a zajištěna proti náhodnému nebo
neúmyslnému zapnutí. Izolujte nebo vypněte také okolní zařízení pod napětím.
Pokud tak neučiníte, může mít napětí za následek vážné zranění nebo úmrtí.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Jakmile je elektrické napájení pod napětím, dávejte pozor na úraz elektrickým
proudem při kontrole a uvedení zařízení do provozu. Při těchto úkonech proto
postupujte s maximální opatrností.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Pro vybití naakumulované energie je povolen pouze určitý čas. Práce tak smí
provádět pouze kvalifikovaná osoba.

8.2.4 První naplnění chladícího okruhu (platí pro každý okruh)
UPOZORNĚNÍ!
Systém nesmí být naplněn dříve než kvalifikovaná osoba zkontroluje protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti a zjistí pro jaké chladivo a jeho tlak je okruh
určen.
UPOZORNĚNÍ!
Veškeré práce na chladícím okruhu smí provádět pouze kvalifikované osoby se znalostí národních a místních předpisů.

1: Připojte plnící rozvaděč k jednotce GEA Multi-DENCO vhodným a bezpečným
způsobem. Ujistěte se, že veškeré ventily v systému jsou otevřené a u expanzních
ventilů elektromagnetické díly jsou uvolněny, apod. Pokud je v systému dusík,
úplně jej vypust´te do ovzduší v souladu s bezpečnými pracovními postupy.
2: Připojte vývěvu (vakuovou pumpu) k plnícímu rozvaděči. Vývěva by měla být
uvedena do provozu a vyvakuovat systém na konečný tlak nejméně 2 Torr (2,66
mBar).
UPOZORNĚNÍ!
3: Pokud je potrubí v systému delší než 20 metrů, je pravděpodobné, že pro provoz
bude potřeba více oleje. Množství oleje v této fázi konzultujte s obchodním
zástupcem nebo servisním střediskem GEA. Správná metoda přidání oleje při
uvedení do provozu je doplnění do výtlačného potrubí když je jednotka
vyvakuována. Nadměrné množství oleje přidané do stacionární části
kompresoru může mít za následek jeho hydraulické zablokování a poškození při
spuštění, což vede ke zrušení záruky. Zpětný ventil na výtlačné straně zabrání
vnikání olej do kompresoru při doplnění oleje do výtlačného potrubí a při
spuštění systému se olej dostane do kapalného chladiva před filtrdehydrátorem.
Jednotky GEA Multi-DENCO mohou obsahovat dva různé typy
kompresorů a pro jednotlivé typy jsou různé oleje. Je-li jednotka DMA010065, vyžaduje se olej FV50S popř. Emakarate RL68H. V případě jednotek
DMA092-130 je nutný olej POE 160SZ popř. Emakarate RL32H. Vyznačení
potřebného oleje je uvedeno na typovém štítku!
4: Vypněte vývěvu a naplňte systém dusíkem o tlaku 1 bar.
5: Úplně vypust´te dusík do ovzduší těsně nad atmosférický tlak a systém opětovně
vyvakuujte alespoň na tlak 2 Torr (2,66644 mBar).
6: Opět vypněte vývěvu a naplňte systém dusíkem o systémovém tlaku 1 bar.
7: Úplně vypust´te dusík do ovzduší těsně nad atmosférický tlak a systém opětovně
vyvakuujte alespoň na tlak 2 Torr (2,66644 mBar) po dobu alespoň 30 minut.
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8: Po ukončení procesu vakuování musí být potrubí uzavřeno a odděleno od vakuové
pumpy, ke které je připojen chladícím válcem a kontrolní rysky by měly být očištěny
například stlačeným vzduchem.
9: Přidejte náplň chladiva R410a tak, aby vysoký a nízký tlak byly na stejné úrovni.
Dávejte pozor, aby kapalné chladivo nebylo vstříknuto do kompresoru. Uzavřete
servisní ventily a zaznamenejte množství přidaného chladiva.

8.3

Postup uvedení do provozu
UPOZORNĚNÍ!
Po vakuování systému a jeho naplnění chladivem R410a, před uvedením do
provozu, se doporučuje na místě provést přesný zápis o těchto procesech autorizovaným technikem. Tento zápis by měl být vždy k dispozici v místě instalace jednotky.
UPOZORNĚNÍ!
Pro uvedení do provozu je nutné dodržovat níže popsané postupy.
Zajistěte, aby byl pečlivě proveden a zkontrolován každý popsaný pracovní krok a
přesně zaznamenávejte poznatky o uvedení do provozu.
UPOZORNĚNÍ!
Doporučujeme, aby uvedení jednotek GEA Multi-DENCO do provozu, prováděl
servisní technik společnosti GEA. Pro sjednání uvedení jednotky do provozu, kontaktujte obchodního zástupce nebo servisní středisko GEA.

Nastavení kontrolních parametrù

• Za použití regulátoru (viz návod) nastavte specifické kontrolní parametry.
Teplota nasávaného
vzduchu

Obvykle žádaná hodnota nasávaného vzduchu v datovém sále je 24°C.
Možný teplotní rozsah správně navržené místnosti s účinnou eliminací teplých a studených proudů je od 24°C do 40°C (extrém).

• Zkontrolujte požadované nastavení před provedením jakýchkoli změn. Obecně
platí, že čím vyšší je nastavená teplota, tím nižší je spotřeba energie.
Neutrální zóna

Neutrální zóna je částečné nastavení, kdy může být parametr změněn bez toho, aniž
by se něco dělo. Široká neutrální zóna umožňuje velké výkyvy, zatímco neutrální zóna
nula poskytuje přesnější řízení.

Pásmo proporcionality

Pásmo proporcionality je nastavení přidané do neutrální zóny, ve kterém je maximální
provozní bod.
Například žádaná hodnota je 24°C, neutrální zóna 0°C a nastavení pásma proporcionality na 4°C přinese maximální chladicí výkon při teplotě 28°C.
Rovnováha mezi chladicím výkonem a spotřebou energie se provádí na místě.
Obecně platí, že čím širší je nastavení pásma proporcionality, tím méně energie jednotka GEA Multi-DENCO spotřebuje. Čím užší je pásmo proporcionality, tím přesnější
bude řízení teploty, avšak na úkor spotřeby elektrické energie.
Pro prostory s nízkým tepelným zatížením v poměru k velikosti jednotky se doporučuje
nastavení pásma proporcionality na 3°C.
Pro většinu ostatních aplikací by mělo být použito tovární nastavení na 6°C. Nejpřesnějšího řízení teploty lze dosáhnout nastavením pásma proporcionality na 10°C.
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Otáčky ventilátoru

Při uvádění jednotky do provozu je třeba zvážit také nastavení minimálních a maximálních otáček ventilátoru. Minimální otáčky musí být nastaveny tak, aby bylo zajištěno
odpovídající proudění vzduchu v celém chlazeném prostoru. Nastavení nižší maximální rychlosti proudění vzduchu výrazně snižuje hluk a spotřebu energie zařízení, ale
omezuje maximální chladicí výkon zařízení. Tyto hodnoty je potřeba pečlivě zvážit a
zaznamenat je do protokolu o uvedení do provozu. Veškeré potřebné údaje naleznete
v technické nabídce k jednotce.

Jednotky v síti

Pokud je instalováno v prostoru více jednotek GEA Multi-DENCO, mohou být propojeny v síti DENCONET. Toto propojení GEA DENCO umožňuje zapojení až 8 jednotek
v síti. Postup zapojení jednotek do sítě naleznete v návodu regulátoru.

Jazyk

Standardním jazykem regulace je angličtina. Nastavení jazyka lze změnit v běžné
uživatelské úrovni softwaru regulace.

8.3.1 Aktivace jednotek přesné klimatizace (modely F-, W-, C- a CombiCool)
• Zkontrolujte, zda je k dispozici potřebný průtok vody a ujistěte se, že čidlo AmbiCool je připevněno k potrubí přivodu vody před vstupem do 3-cestného ventilu.
• Ujistěte se, že chladící voda proudí čerpadlem správným směrem a ze systému je
odstraněn veškerý vzduch.
• Vezměte odečty teplot chladící vody a porovnejte je s hodnotami zobrazenými na
regulátoru. Veškerá čidla a senzory musí být kalibrovány. Kalibraci proveďte
pomocí regulátoru (viz návod).
• Expanzní nádoby používané v jednotkách GEA DENCO jsou ocelové svařované
nádoby s uvnitř umístěným neprodyšným butylovým vakem. Vak je natlakován
měrným tlakem připojením servisního ventilu Schrader v horní části nádoby
(obvykle pod plastovým krytem). Tlak musí být průběžně kontrolován a v případě
potřeby doplněn pro uvedení do provozu. Pokud je tlak v systému příliš nízký,
zvyšuje se možnost vzniku nežádoucího hluku v důsledku kavitace, zhoršuje se
přenos tepelné energie a v dlouhodobém výhledu se mohou vyskytnout problémy
s čerpadlem (selhání motoru nebo poškození těsnění).
Glykoly a inhibitory koroze
Je důležité zjistit kvalitu a množství všech glykolových směsí a inhibitorů koroze (viz
kapitola 6.5.2 „Glykolové směsi“ na str. 48). V systému nesmí být použity nemrznoucí
směsi a inhibitory používané v automobilech, protože obsahují látky na silikonové bázi,
které v provozu vytváří gel poškozující tepelné výměníky a snižují energetickou účinnost. Výrazně se také zkracuje životnost těsnění čerpadla.
UPOZORNĚNÍ!
Minimální koncentrace inhibitorů koroze k zajištění požadované ochrany je 20%.
Pod touto úrovní existuje riziko, že ocelové nebo železné součásti jednotky nebo
potrubí podlehnou korozi.

• Protimrazová ochrana je nezbytná, je-li v systému čerpadlo. Ta je dosažena
•

•
•

odpovídají koncentrací glykolu, aby bylo zabráněno vytváření ledových krystalů při
proudění tekutiny prostředím s nízkými teplotami.
Ochrany proti roztržení potrubí je dosaženo tím, že je koncentrace tak vysoká, aby
bylo potrubí chráněno před zamrznutím a tím vzniku pevné látky, která způsobuje
praskání a jiné mechanické poškození. Koncentrace glykolu bude nižší než u
protimrazové ochrany, aby kapalina zůstala čerpatelná.
O koncentraci glykolové směsi se rozhodne až na místě po posouzení provozních
podmínek, rizik, teplot a okolního prostředí.
Etylenglykol poskytuje zvýšenou ochranu proti poškození systému prasknutím. V
případě mrazu může objem vody vzrůst až o 9%, čímž může dojít k prasknutí
potrubí a selhání systému. Přidáním etylenglykolu do chladicího média významně
snižujete riziko rozpínání vody, čímž se snižuje riziko prasknutí potrubí. Čím vyšší
je podíl etylenglykolu, tím nižší je hrozba rozpínání. Čistý etylenglykol zajistí, že v
období mrazu nedochází k rozpínání potrubí vůbec.
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• V níže uvedené tabulce naleznete pokyny pro ochranu systému a potrubí proti
mrazu. U systémů, které nejsou provozovány v zimě je dostačující nižší
koncentrace, která chrání proti zamrznutí, protože v tomto případě drobné krystalky
ledu nepoškodí výměník.
Tabulka uvádí obecné procentuální informace o etylenglykolových koncentracích. Pro
konkrétní informace kontaktujte přímo výrobce etylenglykolu.
Teplota
°C

Potřebná koncentrace v %:
Protimrazová ochrana

Ochrana proti roztržení

-7

16

11

-12

25

16

-18

32

21

-23

39

26

-28

44

31

-34

48

36

-40

52

37

-46

55

38

• Je nezbytně nutné, aby při uvedení systému do provozu byla kontrolována
koncentrace glykolu.

• Preferovanou metodou je použití ručního refraktometru, například od Kittywake,
•
Obr. 8-1: Ruční refraktometr
Kittiwake

s označením RHA-21ATC.
Odečtené hodnoty musí být bezpodmínečně zaznamenány do protokolu o uvedení
do provozu.

Ruční refraktometr Kittiwake (na obrázku) lze použít pro velmi přesné měření z malého
vzorku tekutiny a lze s ním měřit koncentrace jak etylen, tak propylenglykolu.

8.3.2 Kontrola funkcí jednotky

• Porovnejte naměřené hodnoty teploty vzduchu, vlhkosti a tlaku chladiva s
•
•
•
•
•
•
•
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hodnotami zobrazenými na regulátoru. Pro případnou kalibraci použijte regulátor
(viz návod).
Zkontrolujte vodorovné usazení jednotky a mezeru mezi dýzou a oběžným kolem
ventilátoru, aby nedocházelo ke škrtání oběžného kola o dýzu.
Uzavřete a utěsněte veškeré panely, aby byl zajištěn správný vzduchový výkon.
Ujistěte se, že kontakt dálkového ON / OFF je uzavřen.
Pomocí ovládacího panelu zapněte jednotky. Ventilátory budou pracovat na
nejvyšší otáčky, než budou tyto upraveny pro dosažení pracovního bodu.
Zkontrolujte veškeré funkce zařízení pro bezvadný a bezproblémový provoz.
Zkontrolujte všechna bezpečnostní zařízení.
Vždy zkontrolujte funkci čerpadla kondenzátu, je-li instalováno, aby nedošlo ke
hromadění kondenzátu v jednotce.
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8.3.3 Uvedení chladícího okruhu do provozu
Za použití regulátoru nastavte 100% chladicí výkon a dbejte na správný provoz kompresoru(ů).
1: Při chodu kompresoru je ze vstupního potrubí nasáváno kapalné chladivo.
Nasávání kapalného chladiva musí být přiměřeno provozu kompresoru. V případě
nasátí příliš vysokého množství chladiva může dojít k hydraulickému zablokování
a tím poškození kompresoru a jeho pracovních částí.
2: Systém by měl být plněn postupně přes uzavřený ventil nízkého tlaku tak, aby bylo
možné pozorovat náplň přes průhledítko. Plnění by mělo pokračovat až do chvíle,
kdy je průhledítko plné. Dbejte na to, aby okruh nebyl přeplněn.
3: Náplň systému musí být zkontrolována měřením teploty potrubí kapalného
chladiva a podchlazení kondenzátoru a v případě potřeby je nutné do systému
chladivo ještě doplnit.
4: Není neobvyklé, že se v náplni chladiva mohou objevit bubliny. To je způsobeno
složením chladiva. Náplň chladiva nedoplňujte, ale zajistěte odpovídající teplotu
na sání kompresoru.
5: Nastavte na regulátoru (FSC) otáček ventilátoru (je-li instalován) tlak kdy dochází
ke kondenzaci a množství chladiva pro dosažení požadovaného podchlazení za
kondenzátorem.
6: Pro dokončení chladícího okruhu, musí být proveden test všech bezpečnostních
zařízení a zaznamenat veškeré provozní údaje a informace do příslušného
protokolu.
7: Chladivo by nikdy nemělo být vypouštěno přímo do ovzduší. V případě, že by byl
systém přeplněn, využijte přebytek chladiva pro jiné zařízení nebo jej zlikvidujte v
souladu s národními a místními předpisy.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud je jednotka vybavena volitelnou zimní sadou, bude systém vybaven kombinací sběrače kapaliny, regulátorem kondenzačního tlaku a regulátorem tlaku
sběrače.
Zimní sada je určena pro provoz zařízení při velmi nízkých venkovních teplotách. V
zimních podmínkách, pokud jsou ventilátory kondenzátoru vypnuty a kondenzační
tlak stoupá, regulátor zabraňuje snížení kondenzačního tlaku pod 17 bar. Regulátor
kondenzačního tlaku uzavře ventil a udržuje tlak na této úrovni. Aby se zabránilo, že
tlak ve sběrači klesne pod 17 bar, regulátor tlaku sběrače se otevře a udržuje tlak v
něm na této úrovni.
Při plnění chladivem systému se zimní sadou, přidávejte chladivo podle návrhu
obchodního zástupce nebo servisního střediska GEA. Další chladivo se přidává
pouze v případě, že jednotka nedosahuje požadovaného chladicího výkonu.
UPOZORNĚNÍ!
Postup pro testování spínače vysokého tlaku (H.P.) naleznete na následující
straně (viz také návod k používání regulátoru C5-12).
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Postup:
1: Spust´te jednotku s nastavením na 100% chlazení.
2: Konfigurujte spínač vysokého tlaku na 45 bar.
3: Vypněte jistič ventilátoru kondenzátoru.
4: Pokud vysoký tlak stoupne na 43,3 bar, spínač vysokého tlaku se sepne a dojde k
vypnutí kompresoru(ů).
5: Zapněte jistič ventilátoru kondenzátoru.
6: Resetujte limitní hodnotu vysokého tlaku na 41 bar a alarm vysokého tlaku na 42
bar.
7: Resetujte spínač vysokého tlaku (červené tlačítko).
8: Zkontrolujte chladící okruh.

• Pomocí regulátoru nastavte jednotku GEA Multi-DENCO zpět do automatického
•

provozu a sledujte běžný provoz. Úpravy provádějte dle potřeby.
Uložte nastavení pro dokončení uvedení do provozu. V případě poruchy zařízení je
možné při dalším uvádění do provozu tato nastavení obnovit.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Zajistěte, aby se tlak v systému nikdy nedostal nad hodnotu maximálního
provozního tlaku (M.W.P.) uvedenou na typovém štítku jednotky. V případě, že
spínač vysokého tlaku neodstaví jednotku z provozu, vypněte jističe ventilátoru
kondenzátoru a znovu zapněte pro opětovné spuštění nebo vypněte venkovní jednotku dokud tlak nedosáhne bezpečné úrovně. Poté můžete hledat příčinu, proč
spínač selhal.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Pokud je směr otáčení oběžného kola ventilátoru nesprávný, musí být provedena
úprava záměnou fází hlavního napájení jednotky. Sled fází vždy měňte v napájení
ze strany stavby, nikdy neměňte sled fází v rozvaděči jednotky.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud je zařízení v provozu a poté se vypne, počkejte nejméně 40 vteřin, než
jednotku opětovně zapnete.

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Od běžících ventilátorů neustále existuje možné riziko zranění. Po vypnutí ventilátorů neotevírejte ani neodstraňujte panely / zdvojenou podlahu po dobu nejméně 5
minut, dokud nedojde k úplnému zastavení ventilátorů. Nikdy neodstraňujte panely
pokud jsou ventilátory v provozu! V úvahu berte také nebezpečí opaření od komponent jako jsou zvlhčovače a elektrické ohřívače, proto při práci s nimi dbejte zvýšené
opatrnosti.
Pozornost věnujte také nebezpečí zranění po zásahu elektrickým proudem.
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9

Provoz
Provoz regulátoru jednotky přesné klimatizace je popsán v příslušném návodu k
používání regulátoru C5-12. V tomto návodu naleznete veškeré informace o řídící jednotce a systému regulace.

9.1

Obecné informace o provozu jednotky
Jednotky přesné klimatizace jsou určeny pro trvalý provoz 8760 hodin ročně s cílem
udržet konstantní podmínky vnitřního klimatu.
Poznámky uvedené v této kapitole jsou pouze obecné, ale pro spuštění, vypnutí,
nouzový provoz a diagnostiku je nezbytně nutné znát umístění následujících komponent:
– hlavní vypínač jednotky přesné klimatizace
– hlavní vypínač a jištění sít´ového napájení
– jističe (MCB) uvnitř rozvaděče řídící jednotky
– uzavírací ventily pitné vody v případě, že je instalován zvlhčovač
Aby řídící systém správně fungoval, potřebuje nepřetržité plně funkční elektrické
napájení. Není dovoleno napájet jen některé části jednotky. Elektrické systémy by
měly být plně funkční po celou dobu provozu, aby systém fungoval zcela správně.
V případě výpadku některého elektrického ovládacího panelu je příslušné zařízení
izolováno, čímž se k němu může dostat pracovník údržby nebo servisní technik. Před
dalším spuštěním proto zkontrolujte izolovaný panel nebo zařízení.

9.1.1 Provoz jednotky

9.1.2 Vypnutí jednotky

• Spust´te jednotku stiskem tlačítka se symbolem ON / OFF
9 Na displeji se zobrazí nápis "UNIT ON"

• Vypněte jednotku stiskem tlačítka se symbolem ON / OFF
9 Nápis na displeji se změní na "UNIT OFF BY KEYBOARD"

UPOZORNĚNÍ!
Po vypnutí jednotky počkejte ještě nejméně 5 minut, než dojde k úplnému zastavení
ventilátorů a uzavření ventilů. Poté můžete přistoupit k odpojení napájení.
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Odpojení jednotky od elektrického sít´ového napájení
• Použijte ovládací panel pro vypnutí jednotky a počkejte nejméně 5 minut než dojde
k úplnému zastavení ventilátorů a uzavření regulačních ventilů.

• Následně vyčkejte ještě několik minut než dojde k úplnému vybití nahromaděné
energie v jednotlivých komponentech.
• Vypněte hlavní vypínač
9 Nyní může být jednotka odpojena od napájení.
UPOZORNĚNÍ!
Elektrické napájení je stále přivedeno k hlavnímu vypínači jednotky. Chcete-li
zcela izolovat jednotku od napájení, měl by být hlavní vypínač jednotky
GEA Multi-DENCO uzamčen, aby nedošlo k jeho opětovnému neúmyslnému
zapnutí.

9.3

Postup v případě alarmu a chybových hlášení
Pro pomoc v případě chybových hlášení si přečtěte kapitolu 11 „Diagnostika a řešení
závad“ a návod regulátoru.
UPOZORNĚNÍ!
Před spuštěním jednotky se ujistěte, že jste si pečlivě přečetli celý návod k používání
a návod regulátoru a veškeré jeho kapitoly byly dodrženy. Před zahájením jakýchkoli
prací si tyto dokumenty kompletně přečtěte!
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Přístroj nesmí být provozován pokud nebyl proveden funkční test. Ujistěte se, že
byly provedeny veškeré kroky uvedené v kapitole 8 „Uvedení do provozu“.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
V případě alarmu nebo chybového hlášení se vždy ujistěte, že příčina byla
identifikována. Vícenásobné resetování alarmů bez opravení příčiny může vést k
poškození zařízení, které může mít za následek neuznání záruky.
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10 Servis a údržba
Je doporučeno, aby na jednotce byla prováděna pravidelná preventivní údržba, aby
jednotka byla bezvadném stavu.
OSOBNÍ OCHRANA
Při čištění a údržbě některých částí jednotky používejte ochrannou masku a ochranné
pracovní rukavice.

UPOZORNĚNÍ!
Servisní práce a údržba může být prováděna pouze autorizovaným servisem a plně
kvalifikovaným personálem se znalostí příslušných norem, provozu a možných rizik
kompresoru s invertorem a dalších elektrických zařízení. Doporučujeme uzavření
servisní smlouvy s autorizovanou montážní firmou.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném místě elektrického napájení zajištěna proti
opětovnému zapnutí! Izolujte nebo vypněte také okolní zařízení pod napětím. A
zajistěte aby nemohlo dojít k aktivaci jednotky pomocí dálkového kontaktu ON / OFF.
Uvědomte si, že v zařízení může být nahromaděna energie a proto by měl být
věnován dostatek času tomu, aby tato energie byla vstřebána.
ŠKODY NA ZDRAVÍ!
Dveře jednotky by měly otevírat pouze oprávněné osoby. Hrozí nebezpečí kontaktu
s horkými předměty a rotujícími komponenty.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI!
Počkejte než dojde k úplnému zastavení otáčení ventilátoru!
Čekací doba je nejméně 5 minut!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI POVRCHOVÝMI PLOCHAMI!
Pokud je v jednotce instalován parní zvlhčovač, může být potrubí a odvod
kondenzátu velmi horké, stejně tak jako topné tyče elektrického topení.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI!
V průběhu čištění jednotky je třeba dbát na prevenci zranění od lamel výměníku.

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Při čištění dávejte pozor, aby nedošlo k poškození lamel výměníků, což by mělo za
následek snížení chladicího výkonu jednotky.
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10.1 Přístup pro servis a údržby
Pro provádění údržby mohou být odstraněny všechny panely, nicméně veškeré komponenty jednotky jsou přístupné z přední strany.

10.2 Servis a údržba jednotky
Intervaly servisních prohlídek závisí výhradně na provozních podmínkách místnosti.
Doporučujeme, aby servisní prohlídky byly prováděny nejméně dvakrát ročně a
minimálně jednou za měsíc by měla být provedena kontrola základních komponent
zařízení.
UPOZORNĚNÍ!
Při údržbě a servisu zařízení by měla být věnována pozornost tomu, že systém
nebude pracovat s tlakem, který je vyšší než maximální provozní tlak (M.W.P.).
Zatímco za provozu bezpečnostní tlakoměry vysokého tlaku zastaví chod jednotky,
ale při servisních pracích nejsou tato zařízení aktivní. Pokud tlak překročí hodnotu
maximálního provozního tlaku, zařízení okamžitě vypněte a vyčkejte na snížení
tlaku na bezpečnou úroveň, aby nedošlo k poškození jednotky.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení připojená k chladícímu okruhu, jako je například spínač vysokého tlaku (viz
obrázek), jsou často chráněny Schrader ventilkem. V tomto případě je spojovací
matice označena červeně. V případě, že spojovací matice není označena červeně,
lze předpokládat, že Schrader ventilek není instalován a celý systém tak musí být
vypuštěn, než dojde k odinstalování komponentů.

Následující úkony údržby by měly být prováděny jako minimální standard v těchto
intervalech:
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Před zahájením prací na zařízení by měl být ponechán určitý čas na vstřebání
akumulované energie z jednotky.
Interval

Akce

Denně

1: Obecná kontrola vnějšího stavu zařízení
2: Kontrola displeje a zobrazených hodnot
3: Kontrola případných zobrazených alarmů nebo chybových hlášení

Týdně

1: Kontrola proudění vzduchu přes výměníky venkovních jednotek
2: Kontrola celého zařízení a to zejména z hlediska těsnění, úniku provozních kapalin, izolace, ložisek
ventilátorů, odtoku kondenzátu a neobvyklého hluku
3: Vizuální kontrola přítomnosti chladiva, vody nebo oleje po případném úniku

Měsíčně

1: Kontrola zanešení filtrů, těsnění a jejich poškození. V případě potřeby vyměňte.
2: Kontrola čistoty mřížek, pokud je vybaveno
3: Kontrola čistoty zařízení zevnitř i zvenčí

Tab. 10-1
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Interval

Akce

Dvakrát ročně

1: Zkontrolujte, zda jsou tlaky média v povolených mezích (viz kapitola 3.4).
2: Zkontrolujte bezpečnostní zařízení, alarmy nízkého tlaku a teploty, zda fungují správně.
3: Zkontrolujte regulaci výkonu, správnou funkci a nastavení.
4: Zkontrolujte elektrické spoje. Opravte nebo vyměňte všechny poškozené spoje.
5: Zkontrolujte stykače zařízení, zda nejsou opotřebovány.
6: Zkontrolujte, zda je ochrana proti přetížení nastavena správně. Jsou-li instalovány, zkontrolujte správnou
funkci elektrického topení.
7: Zkontrolujte, zda jsou veškeré provozní proudy v povolených mezích. (viz el. schéma přiložené k jednotce)
8: Pomocí průhledítka zkontrolujte dostatečné náplnění okruhu chladivem. Následně zkontrolujte teplotu a
tlak chladiva.
9: Zkontrolujte, zda je funkční ochrana proti dotyku ventilátoru.
10: Zkontrolujte chod a směr otáčení ventilátorů.
11: Zkontrolujte stav výparníku a v případě potřeby jej vyčistěte. Výměníky se čistí samotným prouděním
vzduchu. Manuální čistění je potřeba pouze v případě velmi silného zanešení.
12: Vyměňte filtr vzduchu.
13: Kontrola funkce parního zvlhčovače (je-li instalován). Zkontrolujte napouštění a vypouštění, čepadlo a stav
parního válce. Pokud je válec opotřebován nebo poničen, tak jej vyměňte.
14: Zkontrolujte odvod kondenzátu a jeho odtok.
15: Zařízení by mělo být důkladně testováno v souladu s normou ČSN EN 378-4+A1 pro zajištění, že
nedochází k úniku chladiva ze zařízení. Zkontrolujte veškeré přístupné části potrubí pomocí elektronického
detektotoru. Zvláštní pozornost věnujte pružným spojům a kapilárám. Proveďte také kontrolu bezpečného
upevnění potrubí.
16: Zkontrolujte průhledítkem zabarvení chladiva v kapalinového potrubí.
17: Zkontrolujte kompresory pro jejich bezproblémový provoz.
18: Zkontrolujte hladinu náplně oleje a v případě potřeby jej doplňte.
19: Pokud jsou instalovány, zkontrolujte funkčnost antivibračních podložek.
20: Zkontrolujte izolaci chladícího potrubí, zda není poškozena.
21: U modelů jednotek F-, W-, C- a CombiCool zkontrolovat koncentraci glykolu a o této kontrole musí být
sepsán zápis. Zkontrolujte také stav vodovodního potrubí, průtok vody, stav a funkci ventilů a zanešení
vodního filtru.
22: Kontrola řídících a regulačních prvků, správný provoz, kalibrace a reakce.
23: Zkontrolujte celý systém, zda je těsný a neuniká z něj vzduch. Případné netěsnosti opravte.
24: Zkontrolujte provozní podmínky v místnosti a v případě potřeby je upravte.
25: Vakuovým čističem očistěte vnitřek i vnějšek jednotky a otřete plochy vlhkým hadříkem.
26: Opravte veškeré poškozené barevné nátěry na panelech jednotky.
27: Zkontrolujte správnou funkci detekce úniku chladiva, pokud je instalována.
28: Veškeré zjištěné a naměřené údaje zaznamenejte do servisní knihy (viz kapitola 10.5)

Ročně

1:

Vysokotlaká zařízení by měla být otestována a v případě potřeby upravena (viz kapitola 8.3.3)

Po 5-ti letech
provozu

1:

V případě, že je instalován, by měl být přezkoušen přetlakový ventil.

Tab. 10-1

Související zařízení musí být provozována a udržována v souladu s pokyny výrobce daného zařízení.
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10.2.1 Poznámky k kontrole těsnosti chladícího okruhu
Kontrola těsnosti chladícího okruhu je u zařízení nutná:
1:
2:
3:
4:
5:

Po jakémkoli zásahu či úpravě (např. pájení).
Po odstávce delší než dva roky.
Po změnách nebo rozšíření systému.
Při podezření na únik chladiva.
Frekvence - u systémů s obsahem chladiva 3 - 30 kg je povinná kontrola jedenkrát
ročně, u systémů s obsahem chladiva 30 - 300 kg je pak povinná kontrola a
zkouška dvakrát ročně.

10.3 Údržba zvlhčovače (je-li instalován)
Vzhledem k tomu, že zvlhčovač pracuje v automatickém režimu a případná porucha
komponentu se zobrazí na displeji, postačuje standardní interval údržby. Životnost
válce zvlhčovače závisí na konkrétním místě a kvalitě vody.
Každý válec je vybaven filtrem do odtokového potrubí. S každou výměnou válce je
třeba vyměnit také tento filtr.

10.4 Postup při vypínání jednotky
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Systémy s přímým výparem chladiva pracují při vysokých tlacích. Neoprávněná
manipulace může způsobit zranění.
Pro zahájení nebo ukončení provozu, nouzový provoz a vyhledávání závad je třeba
znát umístění následujících komponent:
(a) Hlavní vypínač
(b) Ikona ON / OFF na displeji vnitřní jednotky DENCO
(c) Veškeré ventily přívodu vody ke zvlhčovači (je-li instalován)
UPOZORNĚNÍ!
Jednotky jsou určeny pro trvalý provoz a proto se doporučuje, aby byly systémy
provozovány také přes noc a přesné klima udržovaly i o víkendech.

Krátká doba

Pokud budete potřebovat zařízení, které nebude o víkendech a svátcích v provozu,
nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Každá jednotka může být jednoduše vypnuta stiskem ON / OFF.
Alternativně je v regulátoru jednotky možné nastavit časovač vypnutí jednotky.

Delší doba

Neurčito

Pokud se předpokládá odstávka zařízení na dobu delší než jeden měsíc, vypne se
zařízení pomocí stiskem ON / OFF na displeji, vypne se hlavní vypínač a uzavře se
přívod vody ke zvlhčovači. Při opětovném spuštění postupujte stejně, avšak v
opačném pořadí.
Pokud má být zařízení mimo provoz na dobu neurčitou, je vhodné mít k dispozici
kvalifikovaného technika pro vypnutí zařízení. Služby servisního technika budou nutné
také při opětovném uvedení jednotky do provozu.
U jednotek s vodním chlazením nebo topením by mělo napájení zůstat připojeno,
alespoň po dobu uzavírání ventilu tak, aby došlo k jeho úplnému uzavření.
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10.4.1 Protimrazová ochrana vodního potrubí (modely F-, W-, C- a CombiCool)
Je-li v systému instalováno vodní potrubí, kde může teplota klesnout pod bod mrazu,
musí být uspořádáno tak, aby mohlo být zcela vypuštěno. Vodní výměníky je obtížné
vypustit úplně a proto je třeba odstranit zbytky vody profouknutím stlačeným
vzduchem.
Pokud jsou vodní systémy mimo provoz delší dobu, může docházet ke korozi vnitřních
povrchů výměníků a potrubí. Proto doporučujeme naplnit systém nemrznoucí
kapalinou, aby se zabránilo korozi. Nemrznoucí směs by měla obsahovat inhibitory. O
vhodné nemrznoucí kapalině se poraďte s jejím dodavatelem.
Po opětovném uvedení zařízení do provozu musí být nemrznoucí směs vypuštěna a
řádně recyklována.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud má být zařízení mimo provoz na dobu neurčitou, je vhodné mít k dispozici
kvalifikovaného technika pro vypnutí zařízení. Služby servisního technika budou
nutné také při opětovném uvedení jednotky do provozu.

10.5 Kniha servisu a údržby
Kniha servisu a údržby by měla být připravena ze strany montážní firmy a měla by být
v místě instalace dostupná po celou dobu životnosti zařízení. Tento postup může být
také zákonným požadavkem pro systémy s náplní chladiva vyšší než 3 kg.
Kniha servisu a údržby musí být aktualizována po každém zásahu v souladu s ČSN
EN 378-4+A1 a musí obsahovat následující údaje:
1: Náplň chladiva po uvedení do provozu.
2: Podrobnosti o údržbě a servisních pracích.
3: Množství nového, znovu použitého nebo recyklovaného chladiva (pokud je k
dispozici analýza využitého chladiva) by měla být zaznamenána v knize servisu a
údržby). U znovu použitého nebo recyklovaného chladiva, by měl být uveden také
zdroj chladiva.
4: Změny a výměny všech komponent chladícího systému.
5: Výsledky všech pravidelných testů.
6: Údaje o jakémkoli nesprávném způsobu použití zařízení.
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11 Diagnostika a řešení závad
Jednotky GEA Multi-DENCO jsou určeny pro provoz i v podmínkách, kdy je spuštěn
alarm jednotky.
Tato kapitola poskytuje informace o možných závadách na jednotce a způsobu jejich
odstranění. Diagnostika závady musí být provedena servisním technikem GEA nebo
kvalifikovaným personálem s licencí, osvědčením, s řádnou odbornou průpravou a
znalostmi příslušných bezpečnostních předpisů a zásad.
Obecně platí, že jednotky GEA Multi-DENCO budou bez problémů fungovat v případě
pravidelného servisu a údržby.
UPOZORNĚNÍ!
Pravidelná údržba jednotky by měla být prováděna od okamžiku uvedení zařízení do
provozu. Nesplnění programu údržby může mít za následek neuznání poskytované
záruky.
UPOZORNĚNÍ!
V případě přetrvávajících problémů, nevyhovujících podmínek v místnosti nebo
úniků chladiva musíte kontaktovat servisní středisko GEA. Se sjednáním servisního
zásahu Vám může být nápomocen i obchodní zástupce GEA.
Do 7 dnů od uvedení do
provozu

Pokud jsou podmínky v místnosti stále mimo navrhované parametry v krátké době po
uvedení zařízení do provozu, obrat´te se prosím na obchodního zástupce GEA.
Připraveny mějte veškeré hodnoty ze štítku jednotky.

Konstrukční změny

Pokud jednotka před vznikem problému fungovala standardním způsobem, je třeba
zkontrolovat, zda nejsou v místnosti ponechávány otevřené dveře nebo k výraznému
navýšení chladicího výkonu nedochází v důsledku nově přidaných racků nebo
modernizace serverovny.
Pokud jsou podmínky v místnosti stále mimo požadované hodnoty, postačuje několik
jednoduchých kontrol bez účasti zástupce dodavatele.

Předběžné kontroly

Zkontrolujte, zda je zařízení v provozu, tzn. zda svítí displej. Pokud tomu tak není, znamená to přerušení dodávky elektrické energie.

Provoz ventilátorů

Jsou ventilátory v provozu? Proces chlazení, vytápění nebo zvlhčování může probíhat
i v případě, že ventilátory nejsou v provozu. Zkontrolujte na displeji, zda je jednotka
zapnuta (viz návod regulátoru). Jestliže na displeji svítí nápis “unit off by keyboard”,
byla jednotka vypnuta a je třeba ji opětovně zapnout. Ujistěte se, že na zařízení nikdo
nepracuje, pokud bude stav změněn z “OFF” na “ON”.
Pokud se na displeji objeví nápis "unit off by digital input", znamená to, že jednotka byla
vypnuta pomocí externího signálu. Tím může být například centrální řízení budovy
(BMS) nebo nouzové vypnutí napájení. Zařízení nebude pracovat, dokud nebude
problém vyřešen.
Pokud se na displeji jednotky objeví alarm, tento si poznamenejte a resetujte ho (viz
návod k používání regulátoru C5-12). Poté je možné, že bude jednotka GEA MultiDENCO standardně fungovat. Pokud by se tak nestalo, neresetujte alarm vícekrát bez
odstranění příčiny, mohlo by dojít k poškození jednotky a tím zrušení záruky.

Jednotlivá chybová hlášení jsou uvedena v příslušné dokumentaci (návod regulátoru).

• Označí-li regulátor alarm, v návodu naleznete podrobnější informace.
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11.1 Nouzový režim
Nedokáže-li jednotka udržet požadované parametry, kontaktujte servisní středisko
GEA a předtím, než budete provádět postupy popsané níže, ho informujte stručnou
zprávou o problému.
Pokud jsou ventilátory stále v provozu, nastavení požadované hodnoty se obvykle
provádí způsobem odpovídajícím nouzovému režimu.
UPOZORNĚNÍ!
Máte-li podezření, že došlo k vypnutí zařízení v důsledku úniku chladiva, jak je
uvedeno v kapitole 9 tohoto návodu, využijte služeb kvalifikovaných firem v oblasti
chlazení. Firma prověří systém, najde a opraví místo a příčinu úniku chladiva.
V následující části návodu se předpokládá, že provozovatel má alespoň základní
znalosti problematiky a je tak schopen v případě potřeby problém vyřešit. Vždy
zkontrolujte vnější okolnosti, např. výpadek hlavního jističe nebo přerušení napájení a
tím odpojení stykačů jednotky. Jedná-li se pouze o dočasné opatření, je nutné, aby
provozovatel zajistil nastavení systému na požadované hodnoty teploty a vlhkosti.
Obecně

• Zjistěte chybové hlášení na ovládacím panelu jednotky, pokud je instalován (viz
•
•
•

Indikace vysoké teploty

podrobnosti o chybových hlášeních v návodu regulátoru).
Pokud jednotka není v provozu a nefunguje, zkontrolujte, zda je napětí na všech 3
fázích jednotky.
Zkontrolujte, zda nejsou pojistky nebo jističe poškozeny.
V případě instalace zvlhčovače zkontrolujte, zda z přívodního potrubí neteče voda.

• Nastavte nižší žádanou hodnotu.
• Monitorujte podmínky v místnosti a postupným zvyšováním teploty předejděte
podchlazení klimatizovaného prostoru.

Indikace nízké teploty

• Nastavte vyšší žádanou hodnotu.
• Monitorujte podmínky v místnosti a postupným snižováním teploty předejděte
přehřátí klimatizovaného prostoru.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Vícenásobné resetování chybového hlášení bez vyřešení příčiny může vést k
poškození zařízení.
UPOZORNĚNÍ!
Je potřeba si uvědomit, že s ohledem na vzájemný vztah mezi teplotou a vlhkostí se
mohou současně vyskytovat vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu nebo nízká
teplota a vysoká vlhkost. V takových případech vyřešte problém s teplotou a tím se
vyřeší také problém s vlhkostí.

Indikace vysoké vlhkosti

• Nastavte nižší žádanou hodnotu vlhkosti.
• Dále může být snížena nastavená teplota, aby se aktivovalo chlazení. Monitorujte
podmínky v místnosti a předejděte podchlazení.

Indikace nízké vlhkosti

• Ujistěte se, že je zvlhčovač provozován s vodou z vodovodního řadu.
• Nastavte vyšší žádanou hodnotu vlhkosti. Monitorujte podmínky v místnosti a
předejděte přehřátí.

Výpadek napájení

• Je potřeba ověřit, zda je porucha v zařízení nebo mimo něj
– Je-li porucha na napájení, odpojte veškeré napájené položky, dokud nedojde k
obnovení napájení.
– Je-li porucha v jednotce, použijte hlavní vypínač k odpojení jednotky.
– Zkontrolujte, zda nesepnul jistič obvodu. Pokud ano, určete a odstraňte závadu.
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11.2 Diagnostika a řešení závad
V následující tabulce se předpokládá, že mechanické a elektrické práce byly při
uvedení zařízení do provozu provedeny správně. Rovněž se předpokládá, že jednotka
po přiměřenou dobu od uvedení do provozu fungovala bez závad, tj. prvotní nastavení
bylo provedo správně pro danou velikost a prostor, ve které je zařízení instalováno.
UPOZORNĚNÍ!
Veškeré opakované závady by měly být konzultovány s obchodním zastoupením,
popř. servisem GEA.

– (pouze modely F-, W-, C- a CombiCool) Hydraulické nastavení celého systému by
nemělo být měněno. Změnou může k nesprávnému fungování celého systému.
– Provádění plánované údržby snižuje riziko výskytu závad. Je však nezbytně nutné,
aby údržbu prováděly osoby s příslušnou kvalifikací nebo vyškolení pracovníci.
– Testování úniku chladiva by mělo být prováděno odborným kvalifikovaným
personálem.
– Nejpravděpodobnější chybová hlášení jsou uvedena v následujícím seznamu.
– Vyžaduje-li chybové hlášení změnu nebo kontrolu regulátoru, naleznete potřebné
informace v návodu regulátoru.
– Ujistěte se, že osoba provádějící diagnostiku jednotky je obeznámena se zařízením
a jeho veškerými komponenty.
– Bude-li nezbytně nutné ponechat jednotku zapojenou pro zjišt´ování poruchy,
práce musí provádět pouze pracovníci v oboru elektroinstalace s použítím schémat
zapojení dodané s dokumentací jednotky.
ŠKODY NA JEDNOTCE!
Ve všech případech by měla být zjištěna příčina, proč automatická regulace
nezajišt´uje požadované podmínky. Nouzové režimy by měly být použity pouze jako
přechodná opatření. Automatická regulace by měla být co nejdřívě obnovena.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Je nezbytně nutné zajistit, aby byl hlavní vypínač v poloze “OFF” před tím, než
budou odejmuty kryty jednotky.
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Následující tabulky zobrazují seznam alarmů a nejčastějších příčin jejich zobrazení.
Alarm

Možný důvod alarmu

Doporučení k odstranění příčiny alarmu

Selhání proudění vzduchu
(Airflow Failure)

Není zajištěn dostatečný
provozní proud pro ventilátory

Zkontrolujte, zda nejsou ventilátory v poruše.
Pokud jsou ventilátory provozovány na minimální
otáčky, bude třeba je zvýšit.

Blokace filtru
(Filter Blocked)

Filtr je zanešen nebo je
vložena nesprávná filtrační
vložka

Vyměňte filtr nebo nastavte snímač tlakové
diference na vyšší hodnotu

Vypínání tepelné pojistky u elektrického
topení
(Klixon Trip)

Pro rozptýlení tepla není v
jednotce dostatečný průtok
vzduchu. Jednotka může být
vypnuta, pokud by byl
elektrický ohřívač stále v
provozu.

Pokud se tento alarm objeví při chodu jednotky,
je nutné zvýšit minimální otáčky ventilátoru.

Detekce vody
(Water Detection)

Indikační páska hlásí
přítomnost vody

Před odčerpáním nebo vysušením vody najděte
příčinu úniku. Poté alarm resetujte.

Externí alarm
(Auxiliary Alarm)

Externí alarm byl aktivován

Zkontrolujte alarm na externím zařízení, jehož
signalizace je zapojena do jednotky DENCO.

Selhání čerpadla kondenzátu
(Sump Pump Failure)

Bylo dosaženo maximální
hladiny pro provoz čerpadla
kondenzátu

Zkontrolujte a opravte odtok kondenzátu, případně
čerpadlo kondenzátu před resetováním alarmu.

Detekce úniku chladiva
(Refrigerant Leak Detection)

Detektor úniku chladiva
indikoval přítomnost chladiva
v jednotce

Kvalifikovaný pracovník v oboru chlazení musí
neprodleně zkontrolovat těsnost chladícího okruhu
jednotky.

Selhání čidla teploty nasávaného
vzduchu (Return Air Temperature
Sensor Failure)

Čidlo teploty je mimo svůj
povolený provozní rozsah

Zkontrolujte čidlo

Selhání čidla vlhkosti nasávaného
vzduchu (Return Air Humidity Sensor
Failure)

Čidlo vlhkosti je mimo svůj
povolený provozní rozsah

Zkontrolujte čidlo

Selhání tlakového čidla ve výtlaku
kompresoru
(Discharge Pressure Sensor Failure)

Čidlo tlaku je mimo svůj
povolený provozní rozsah

Zkontrolujte čidlo

Selhání převodníku tlaku
(Air Pressure Transducer Failure)

Převodník tlaku je mimo svůj
povolený provozní rozsah

Zkontrolujte převodník tlaku

Vysoká teplota vzduchu
(High Control Air Temperature Alarm)

Parametry vzduchu v
místnosti překročily limit
alarmu

Zkontrolujte provoz chlazení a jiné alarmy.
Chlazení buď probíhá v tzv. neutrální zóně a / nebo
je třeba snížit proporcionální pásmo, případně je
možné navýšit limit alarmu

Nízká teplota vzduchu
(Low Control Air Temperature Alarm)

Parametry vzduchu v
místnosti překročily limit
alarmu

Zkontrolujte provoz vytápění a jiné alarmy.
Vytápění buď probíhá v tzv. neutrální zóně a / nebo
je třeba snížit proporcionální pásmo, případně je
možné navýšit limit alarmu.

Vysoká vlhkost vzduchu
(High Control Air Humidity Alarm)

Parametry vzduchu v
místnosti překročily limit
alarmu

Zkontrolujte provoz zvlhčování a jiné alarmy.
Zvlhčování buď probíhá v tzv. neutrální zóně a /
nebo je třeba snížit proporcionální pásmo, případně
je možné navýšit limit alarmu.

Nízká vlhkost vzduchu
(Low Control Air Humidity Alarm)

Parametry vzduchu v
místnosti překročily limit
alarmu

Zkontrolujte provoz zvlhčování, zda není třeba
vyměnit válec zvlhčovače, a jiné alarmy.
Zvlhčování buď probíhá v tzv. neutrální zóně a /
nebo je třeba snížit proporcionální pásmo, případně
je možné navýšit limit alarmu.

Nízká teplota upraveného vzduchu
(Low Supply Air Temperature Alarm)

Parametry upraveného
vzduchu překročily limit
alarmu

Je nutné zvýšit minimální otáčky ventilátoru nebo
proporcionální pásmo chlazení

Tab. 11-1
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Alarm

Možný důvod alarmu

Doporučení k odstranění příčiny alarmu

Vysoká vlhkost nasávaného vzduchu
(High Supply Air Humidity Alarm)

Parametry nasávaného
vzduchu překročily
nastavenou hodnotu

Může být nutné zvýšit minimální otáčky ventilátoru
a / nebo proporcionální pásmo

Vysoký provozní proud
(High Current Alarm)

Elektrický proud je vyšší než
je nastavená hodnota

Zkontrolujte provoz zvlhčovače. Je příliš vysoká
vodivost vody nebo je třeba vyměnit válec.

Nedostatek vody
(Lack of Water Alarm)

Výsledného průtoku nebylo
dosaženo v požadovaném
časovém intervalu

Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k
vodovodnímu potrubí. Zkontrolujte provoz
zvlhčovače. Je možné, že bude třeba vyměnit
válec.

Nízký provozní proud
(Low Current Alarm)

Provozního elektrického
proudu nebylo dosaženo v
požadovaném časovém
intervalu

Vodivost vody může být mimo rozsah válce. V
tomto případě zkontrolujte a odstraňte případné
problémy s kvalitou vody.
Vypouštěcí elektromagnetický ventil může být
zanešen a nelze jej uzavřít, což má za následek
konstantní vypouštění válce. Vyčistěte
elektromagnetický ventil a resetujte alarm.

Vysoká vodivost vody
(High Conductivity Alarm)

Vodivost vody překročila
nastavené parametry

Vodivost vody může být mimo rozsah válce. V
tomto případě zkontrolujte a odstraňte případné
problémy s kvalitou vody.
Odtok z válce může být zanesen vodním
kamenem. Vyčistěte vypouštěcí ventil.

Nízký výkon zvlhčování
(Low Production Alarm)

Zvlhčovač neprodukuje
požadované množství páry

Je třeba vyměnit válec zvlhčovače

Odvod kondenzátu zvlhčovače
(Drain Alarm)

Vypouštěcí cyklus zvlhčovače
selhal

Odtok z válce může být zanesen vodním
kamenem. Vyčistěte vypouštěcí ventil.

Válec zvlhčovače
(Humidifier Cylinder Full Alarm)

Hladina vody ve válci není
dostatečně vysoká, aby
přesáhla hranici čidla.

Zkontrolujte, zda nebyl přerušen provoz
zvlhčovače jističem (MCB).
Vyměňte válec.
Odtok z válce může být zanesen vodním
kamenem. Vyčistěte vypouštěcí ventil.

Tab. 11-1
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12 Demontáž a likvidace
12.1 Demontáž
Při demontáži postupujte následovně:
Vypněte zařízení na displeji jednotky a počkejte nejméně 5 minut pro doběh ventilátorů a úplné uzavření regulačních ventilů.
• Vypněte hlavní vypínač jednotky, poté jej odpojte od napájení a zamkněte, a
odstraňte všechny pojistky.
• Vypněte přívod vody ke zvlhčovači (je-li instalován)
Vypouštění chladiva a souvisejících provozních kapalin (olej, glykolové směsi), jejich
likvidaci a demontáž chladícího okruhu by měl provádět kvalifikovaný specialista v
oboru chlazení.
Odpojení zařízení od napájení by měl provádět kvalifikovaný specialista v oboru
elektroinstalací.
9 Jednotka je připravena pro transport.
• Pro manipulaci s jednotkou dbejte všech pokynů uvedených v kapitole 4 „Transport
a skladování“.
Modely F-, W-, C- a
CombiCool

• Uzavřete veškeré hydraulické uzavírací ventily.
• Odpojte všechna připojení vody a zabezpečete únik glykolových směsí.
• Uvolněte upevněnou jednotku od podlahy.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Před manipulací s jednotkou s chladícím okruhem, vyčkejte nějaký čas pro vstřebání
akumulované energie. Smí provádět pouze kvalifikovaná osoba
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12.2 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.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Demontáž a likvidaci jednotky smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Při všech pracích na vyřazování zařízení z provozu a jeho demontáži, je nutné odpojit veškeré přívody napětí, zajistit je proti zkratu, uzemnit a odkryté kabely pečlivě
zakrýt, stejně jako případné odkryté kabely okolních zařízení. Předejdete tak
možnému vážnému zranění nebo úmrtí, které může vzniknout v důsledku
nesprávného odpojení a izolace.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU VYSOKÝM TLAKEM!
Při všech pracích na vyřazování zařízení z provozu a jeho demontáži je nutné odpojit veškerá připojená potrubí, dokud nedojde k jejich vyprázdnění a vyrovnání tlaku
atmosférickým tlakem. V opačném případě může být výsledkem vážné zranění.
ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB!
Zajistěte jednotku proti sklouznutí a převrácení.

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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Příloha I

GEA Heat Exchangers a.s.

Kontrolní protokol před uvedením jednotky do provozu
Předpokladem pro uvedení do provozu servisním technikem GEA, je veškerá připravenost v místě instalace tak, aby
po příjezdu technika nedocházelo ke zbytečným prodlením. Vyplňte proto, prosím, všechny části následujícího protokolu a následně jej odešlete příslušnému obchodnímu zastoupení nebo servisnímu středisku GEA.
Koncový uživatel:
Montážní firma:
Adresa:
PSČ:
Číslo zakázky GEA:
Obchodní zástupce GEA:
Kontakt na obchodního zástupce GEA:

Hodící se zaškrtněte
Kontrola stavu

Ano

Ne

Není Poznámka
použito

Je jednotka ve správné pozici, na podpůrném
podstavci (je-li potřeba) nebo základovém rámu,
a vyrovnáno?
Je pracovní prostor čistý, uklizený, bezpečný a
přístupný? V případě zvýšené podlahy bezpečný a kompletní?
Jsou všechny mřížky, výústky a
vzduchotechnická potrubí kompletní a připraveny
k použití?
Prošel chladící okruh tlakovou zkouškou? Je pro
naši kontrolu k dispozici protokol o této zkoušce?
Je chladící potrubí instalováno, propojeno,
izolováno a vyčištěno náplní suchého dusíku?
Je připojen a natlakován přívod chladící
vody? (platí pouze pro jednotky se zvlhčovačem)
Je instalován rozvod chladící nebo topné vody,
opatřený automatickým odvzdušňováním a
sít´kou proti nečistotám? Je okruh naplněn,
testován a odvzdušněn?
Pokud nebude tento protokol kompletně vyplněn nebo místo instalace nebude řádně připraveno na uvedení do provozu, může toto vést k
neúspěšnému výjezdu servisního technika a tím vzniku vícenákladů. Váš podpis na straně 3 tohoto protokolu potvrzuje, že jste s těmito
okolnostmi seznámen.
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Hodící se zaškrtněte
Kontrola stavu

Ano

Ne

Není Poznámka
použito

V případě, že je chladící nebo topná voda
použita jako směs s glykolem, musí koncentrace
této směsi přesně odpovídat hodnotě na kterou
bylo dodaná jednotka navržena.
Je připojeno a otestováno potrubí pro odvod
kondenzátu?
Jsou připojena čerpadla kondenzátu? Byla
čerpadla testována? Byl odstraněn všechen
obalový materiál?
Je instalováno a zapojeno sít´ové napájení,
zkontrolován sled fází a je napětí na přívodních
svorkách vypínače?
Je připravena elektroinstalace zařízení a
zapojena podle příslušného schématu zapojení?
Jsou připojeny požární klapky a bylo ověřeno,
že fungují zcela správně?
Je připojeno externí ON / OFF zařízení a
bylo otestováno?
Jsou instalovány propojovací kabely
(DENCONET) s využitím správného typu
a připraveny pro propojení?
Kabel sít´ového napájení včetně izolace je v
souladu se současnými platnými
elektrotechnickými normami a předpisy.
Je v místě instalace k dispozici místo pro
parkování auta našeho technika?
Je vyžadována pomoc nebo konzultace před
příjezdem našeho servisního technika?
Poznámky:
1 V souladu s předpisy o chladivech (projekty dodávek a uvedení do provozu), musí být po celou dobu prací na
uvedení zařízení do provozu přítomen pracovník s příslušnou kvalifikací, aby doplňoval chladivo a po dokončení
vytvořil příslušný záznam o naplnění chladivem.
2 Pro systémy s chladící vodou nebo kondenzátorovou chladicí vodou (např. Ambicool), musí být po celou dobu
prací na uvedení zařízení do provozu přítomen pracovník s příslušnou kvalifikací, aby bylo zajištěno měření a
správné nastavení průtoků vody.
3 V případě, že bude zařízení připojeno na centrální řízení budovy (BMS), musí mít zákazník na místě vlastního
technika BMS.

Pokud nebude tento protokol kompletně vyplněn nebo místo instalace nebude řádně připraveno na uvedení do provozu, může toto vést k
neúspěšnému výjezdu servisního technika a tím vzniku vícenákladů. Váš podpis na straně 3 tohoto protokolu potvrzuje, že jste s těmito
okolnostmi seznámen.
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Poznámky:

Kontroloval:
Podpis:
V zastoupení:
Datum:

Pokud nebude tento protokol kompletně vyplněn nebo místo instalace nebude řádně připraveno na uvedení do provozu, může toto vést k
neúspěšnému výjezdu servisního technika a tím vzniku vícenákladů. Váš podpis na straně 3 tohoto protokolu potvrzuje, že jste s těmito
okolnostmi seznámen.
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Protokol o tlakové zkoušce okruhu přímého chlazení
Koncový uživatel:
Adresa:
PSČ:
Číslo zakázky GEA:
Číslo modelu vnitřní jednotky:
Výrobní číslo vnitřní jednotky:
Číslo modelu venkovní jednotky:
Výrobní číslo venkovní jednotky:
Povinné minimální požadavky

Podpis

Potvrzuji, že jsem provedl posouzení možných rizik pro tento úkol.
Potvrzuji, že následující tlakové zkoušky byly provedeny pomocí dusíku bez obsahu kyslíku.
Tlaková zkouška
Zkouška

Tlak

Datum a čas

Délka trvání

Podpis

Těsnost
Pevnost
Tlak
Tlakovou zkoušku provedl:

Tlakovou zkoušku kontroloval:

Jméno:
Společnost:
Podpis:
POZNÁMKA: Po dokončení tlakové zkoušky by měl být dusík bez Náplň dusíku
obsahu kyslíku bezpečně vypuštěn a zlikvidován podle příslušných
předpisů. O vypuštění a likvidaci použitého dusíku sepiště protokol,
který bude k dispozici společně s tímto.

Podpis

POZNÁMKY:
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GEA Heat Exchangers a.s.

Protokol o uvedení do provozu
Před zahájením prací se ujistěte, že veškeré elektrické přípojky jsou izolovány a nechte je zkontrolovat
odpovědnou osobou.
NEDODRŽENÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT!
Veškerá externí připojení zkontrolujte podle příslušného schematu.
Sekce A: Pro kompletní uvedení do provozu mějte protokol připraven pro každé zařízení.
Servisní technik

Požadované datum

Konečný uživatel
Povinné školení

ANO / NE (nehodící se škrtněte)

Pokud ANO - čas
začátku

Klient
Montážní firma
Adresa
Kontaktní osoba

Číslo zakázky

Telefon

Počet těchto modelů

Výpočtová teplota

°C

Pouze dodávka

ANO / NE

Celkový chladící výkon

kW

Dodávka a montáž

ANO / NE

Citelný chladící výkon

kW

Výpočtová vlhkost

% r.v.

Výrobní číslo vnitřní
jednotky

Výrobní číslo venkovní
jednotky

Ochranné pomůcky
Parkování v místě
instalace

ANO / NE (nehodící se škrtněte)

Speciální instrukce
Sekce B: Vyplní servisní technik na místě
Výrobní číslo vnitřní
jednotky

Výrobní číslo venkovní
jednotky

Umístění vnitřní
jednotky

Číslo místnosti

Tepelná zátěž je k dispozici při uvedení do provozu

ANO / NE

Potvrzení, že zařízení je v souladu s mechanickými schematy
- POVINNÁ KONTROLA

Podpis

Potvrzení, že zařízení je v souladu s elektrickými schematy
- POVINNÁ KONTROLA

Podpis

Elektrické napájení:

Jednotky

Jednotky

Napájecí napětí L1

V

Napájecí napětí L3

V

Napájecí napětí L2

V

Řídící napětí

V

Strana 1 z 3
86

DQA862 - Rev 5

Příloha III
Vzduch:

Jednotky

Proud ventilátoru 1

A

Proud ventilátoru 2

A

Proud ventilátoru 3

A

Otáčky ventilátoru

RPM

Množství vzduchu

m3/s

Ventilátory s EC-motory

ANO / NE

Vstupní teplota vzduchu

°C

Max. otáčky ventilátoru

%/V

Výstupní teplota vzduchu

Min. otáčky ventilátoru

%/V

Poruchový spínač

Mbar/Pa

Otáčky ventilátoru
(odvlhčení)

%/V

Výměna filtru

Mbar/Pa

Distribuce v místnosti

ANO / NE

Nastavení proudového
relé

A

Chladící voda
(nepřímé chlazení)

Jednotky

Výměník uvnitř jednotky

ANO / NE

m3/h

2-cestný regulační ventil

kvs

Výstupní teplota vody

°C

Průtok vody
Vstupní teplota vody

°C

Chladící okruh
(nepřímé chlazení)

Jednotky

Průtok glykolové směsi
Vstupní teplota směsi
Automatické
odvzdušňování
Koncentrace glykolu

m3/h
°C
ANO / NE
%

Typ glykolu
Max. otáčky ventilátoru

%/V

Okruh v jednotce

ANO / NE

2-cestný regulační ventil

kvs

Výstupní teplota směsi

°C

Kontrola odvzdušňování

ANO / NE

Tlak expanzní nádoby

Bar

Množství glykolu

°C

Výstupní teplota vzduchu

l

Motor suché chladící
věže

A

Průměrný proud ve všech fázích a motorech,
jsou-li instalovány

Čerpadlo glykolové
směsi

A

Průměrný proud ve všech fázích a motorech,
jsou-li instalovány

Regulace

Jednotky

Regulace

Jednotky

Žádaná hodnota teplota

°C

Žádaná hodnota - vlhkost

% r.v.

Teplotní “neutrální zóna”

°C

Vlhkostní “neutrální zóna”

% r.v.

Proporcionální pásmo

°C

Proporcionální pásmo

°C

Kalibrace čidel teploty

°C

Kalibrace čidel vlhkosti

°C

Nastavení software
zadáno

ANO / NE

Typ regulátoru

Připojení k síti

ANO / NE

Verze softwaru
regulátoru

číslo

Komunikační karta

ANO / NE

Počet jednotek v síti

číslo

Typ komunikační karty
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Chladící okruh 1
Tlak
Délka potrubí okruhu

Jednotky
Bar
m

Instalován v jednotce
Vakuové plnění

ANO / NE
Torr

Olej v okruhu

l

Hladina oleje v
průhledítku

Model kompresoru
Sací tlak

Bar

Teplota přehřátí

°K

Teplota kapaliny

°C

Teplota podchlazení

°K

Tlak na výstupu
kompresoru

Bar

Nastavení ventilu

Bar

Proud - kompresor 1

A

Proud - kompresor 2

A

Jmenovitý proud

A

Průměrný proud ve všech fázích

Motor kondenzátoru

A

Spínač vysokého tlaku

Bar

Spínač nízkého tlaku

Bar

Vypnutí na nízký tlak

Bar

Dokončený okruh
Typ chladiva
Chladící okruh 2
Tlak
Délka potrubí okruhu

ANO / NE
R
Jednotky
Bar
m

Barva chladiva v
průhledítku
Hmotnost chladiva
Instalován v jednotce
Vakuové plnění

Kg
ANO / NE
Torr

Olej v okruhu

l

Hladina oleje v
průhledítku

Model kompresoru
Sací tlak

Bar

Teplota přehřátí

°K

Teplota kapaliny

°C

Teplota podchlazení

°K

Tlak na výstupu
kompresoru

Bar

Nastavení ventilu

Bar

Proud - kompresor 1

A

Proud - kompresor 2

Jmenovitý proud

A

Průměrný proud ve všech fázích

Motor kondenzátoru

A

Spínač nízkého tlaku

Bar

Dokončený okruh
Typ chladiva

ANO / NE
R

A

Spínač vysokého tlaku

Bar

Vypnutí na nízký tlak

Bar

Stav průhledítka
Hmotnost chladiva

Kg

Elektrický ohřev

Jednotky

Instalován v jednotce

Tyristorový
(bezestupňový)

ANO / NE

Proud - ohřívač 2

A

A

Proud - ohřívač 3

A

Proud - ohřívač 1
Teplovodní výměník
Průtok vody
Vstupní teplota vody
Zvlhčovač

ANO / NE

Jednotky

Výměník uvnitř jednotky

ANO / NE

3

2-cestný regulační ventil

kvs

Výstupní teplota vody

°C

m /h
°C
Jednotky

Zvlhčovač uvnitř
jednotky

ANO / NE

Proud L1

A

Vodivost vody

Ms

Proud L2

A

Typ válce

kg

A

Nastavená žádaná
hodnota

%

Proud L3
Rozsah vodivosti válce

Ms

Číslo dílu - válec

číslo

Čerpadlo kondenzátu
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