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1. VŠEOBECNĚ 
 Návod k používání pro jednotky KLMOD pro vnitřní i venkovní použití je určen zejména 

obsluhujícímu personálu. Návod obsahuje technické údaje, pokyny pro bezpečnost při práci, 
pokyny pro příjem, dopravu, montáž a instalaci výrobku, provozní informace, pokyny pro 
údržbu, opravy, skladování, seznam dílů podléhajících opotřebení, informace o likvidaci a 
záruky.  

 Dodržení uvedených údajů je nezbytně nutné pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz 
výrobku.  

 Jednotky jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu v nízko a středotlakých větracích, 
vytápěcích a klimatizačních systémech bez nebezpečí výbuchu v rozsahu teplot vzduchu v 
okolí jednotky od -30°C do +40°C. Jednotky ve venkovním provedení jsou určeny pro použití v 
prostředí, kde přímo působí účinky povětrnostních vlivů.  

 Vzduch proudící přes ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a 
příměsí, které by se usazovaly v oběžném kole a spirální skříni nebo působily přílišnou korozi oceli, 
hliníku nebo zinku.  

 Maximální teplota vzduchu proudícího přes ventilátor je 40°C.  

 Maximální vlhkost vzduchu proudícího jednotkou je 17g/kg s.v. (80% při 25°C).  

 Maximální provozní přetlak zařízení je 2000 Pa. 

 Jednotky ve venkovním provedení musí být proti působení deště a sněhu vybaveny střechou.  

 Pokud dosáhne vlivem okamžitých klimatických podmínek vlhkost venkovního nasávaného 
vzduchu 100% (mokrá pára), je na uvážení provozovatele, zda ponechá jednotku v chodu s 
rizikem, že dojde k přechodnému odloučení vlhkosti na vnitřních částech jednotky (např. filtry, 
klapky atd.). Tato vlhkost pak nemůže být předmětem reklamace.  

 Plášť jednotky je vyroben v určité třídě těsnosti (dle použitého stupně filtrace), z toho vyplývá, 
že jednotka není plynotěsná, ani vodotěsná.  

 Údaje pro souvisící vzduchotechnické zařízení, regulační ústrojí a elektroinstalaci musí obsa-
hovat prováděcí projekt. 

 

 

SYMBOLY A ZNAČENÍ 
V textu tohoto návodu k montáži a údržbě se vyskytují 3 druhy výstražných symbolů:  

 

Tento symbol označuje nebezpečí vážného ohrožení zdraví nebo života. Dodržujte vždy pokyny 
v tomto upozornění. Současně s tím dodržujte veškeré platné bezpečnostní předpisy a platné 
vyhlášky. 

 

 

 

Tento symbol označuje upozornění na důležitý pokyn nebo pracovní postup, jehož nedržení může 
způsobit vážné poškození některé z částí klimatizační jednotky. 

 

 

 

Tento symbol označuje pokyny nebo doporučení, které jsou důležité pro správnou funkci nebo 
ekonomický chod zařízení. 
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2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

 Obsluhu, čištění, údržbu a opravy výrobku smí provádět pouze řádně poučení a zaškolení 
pracovníci a to podle pokynů odpovědného pracovníka.  

 Zvláště důležité je věnovat pozornost bezpečnostním varováním a upozorněním, jejichž 
nedodržení může být příčinou úrazu osob, nebo poškození, případně zničení výrobku nebo 
jeho okolí. 

 Uživatel výrobku je povinen pracovníky obsluhy zaškolit, nebo zajistit zaškolení pracovníků 
pověřených obsluhou a údržbou výrobku (dále jen obsluha), seznámit je s tímto návodem a se 
všemi předpisy a normami, které se týkají provozu výrobku, zejména bezpečnostními.  

 Při montáži, elektrickém zapojení, uvádění do provozu, opravách a údržbě jednotek je nutno 
respektovat platné normy, bezpečnostní předpisy a obecně uznávaná technická pravidla  

 Montáž jednotek, připojení elektrické instalace, uvedení jednotky do provozu, opravy, údržbu 
a obsluhu smí provádět jen fyzická, nebo právnická osoba s platným oprávněním.  

 Při kontrole, čištění a opravách musí být jednotka odpojena od elektrického napětí. Musí být 
uzavřen vstup činné tekutiny do výměníků. S pracemi na vodních ohřívačích se může začít až 
po vychladnutí na minimálně +40°C.  

 Výměníky se smějí použít jen pro pracovní podmínky, pro které byly dodány. Při zastavení 
chodu ventilátoru musí být zajištěno současně uzavření přívodu činné tekutiny do ohřívačů.  

 Při vypouštění činných tekutin z výměníků musí být jejich teplota nižší než +40°C.  

 Ventilátory jsou uloženy na tlumičích chvění. Vodiče elektrických přípojek a uzemnění nesmí 
bránit volnému pohybu ventilátorů. Na vodičích se musí udělat např. smyčky.  

 Za předpokladu, že je motor napájen napřímo z napěťové soustavy (bez soft startéru nebo 
frekvenčního měniče), tak se ventilátor musí spouštět s uzavřenou obslužnou stěnou, případně 
se zabudovanými ochrannými kryty. V případě použití EC motorů je možné ventilátor rozbíhat i 
do otevřené vzduchové cesty. 

 Po dobu životnosti jednotky je nutno udržovat štítky neporušené a v čistotě. Pozor při čištění 
jednotky, rozpouštědla a ředidla poškozují štítky!  

 Jednotky se nesmějí použít pro jiné provozní podmínky, než pro jaké byly dodány. Za případně 
vzniklé škody způsobené nesprávným používáním výrobce neodpovídá a veškeré riziko nese 
uživatel.  

 Při dopravě a přemisťování se musí jednotlivé komory popř. celá jednotka přepravovat jen 
pomocí vysokozdvižných vozíků nebo přepravních pasů a dodržovat ustanovení podle ČSN 27 
0144. Ve výměnících nesmí být činná tekutina.  

 Změny případně doplňky a úpravy jednotek, které by mohly ovlivnit bezpečnost, nesmějí být 
provedeny bez souhlasu výrobce.  

 Při použití a provozu jednotek musejí být dodrženy pokyny v tomto návodu, případně 
podmínky sjednané s výrobcem pro atypické provedení. 
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3. DOPRAVA, BALENÍ, SKLADOVÁNÍ 

3.1. OBSAH DODÁVKY 
 kompletní výrobek (zabalený, suchý - bez koroze) v objednaném provedení  

 dodací list se seznamem dodávaných dílů 

 Průvodní technická dokumentace je uložena v plastovém samolepicím obalu nalepeném na 
dveřích ventilátorové sekce a obsahuje: 

 technickou specifikaci sestavy (jednotek) 

 listy řemenových převodů pokud jsou dodané ventilátory vybaveny řemenovým převodem 

 tento návod k montáži a obsluze 

 Technická dokumentace dalších dodávaných zařízení je uložena v plastovém obalu na horním 
panelu sekce tohoto zařízení a obsahuje: 

o k elektrickým ohřívačům vzduchu – schéma zapojení a provozní předpis 

o k plynovým hořákům - technické informace, schéma zapojení hořáku, certifikáty, provozní 
předpis  

o k sekci zvlhčovací  - schéma zapojení, provozní předpis 

Veškerá technická dokumentace pro montáž klimajednotek KLMOD je zveřejněna na našich 
stránkách www.janka.cz 

 

3.2. DOPRAVA A BALENÍ 
 Jednotky se dodávají po jednotlivých komorách (blocích) nebo částečně smontované na 

rámech.  

 Plechové střechy pro jednotky ve venkovním provedení se 
dodávají předinstalované.  

 Všechny jednotky se dodávají balené samostatně v 
plastové fólii. Pouze pro skladování v suchu. (Obr.1) 

 Dopravce musí zajistit přepravu v suchém krytém prostoru 
(chránit proti sněhu a dešti).  

 Ventilátorové sekce jsou opatřeny přepravními pojistkami 
červené barvy, které chrání pružná uložení ventilátoru při 
dopravě před poškozením viz kapitola ventilátory.                          Obr.1: Balení jednotek 

 Při dopravě a přemisťování se musí jednotlivé sekce popř. celá jednotka přepravovat jen 
pomocí vysokozdvižných vozíků nebo jeřábem pomocí přepravních pasů a dodržovat usta-
novení podle ČSN 27 0144.  

 Ve výměnících při dopravě a přemisťování nesmí být činná tekutina.  

 Při dopravě a manipulaci s jednotlivými sekcemi (popř. dopravními celky) je možno sekce 
zvedat pouze zespodu. Při transportu vysokozdvižným vozíkem je třeba použít dostatečné 
dlouhé paletové vidle, aby dokázaly podepřít celý rám komory. Při zvedání pomocí krátkých 
vidlí nebudou tyto zapřeny o podstavný rám ale o dno jednotky a dojde k jeho deformaci 
nebo protržení. Při zvedání jeřábem je třeba použít pásy podvlečené pod jednotkou, nebo 
navlečené na trubku prostrčenou otvory v rámu jednotky (obr. 2)  

 NIKDY při přepravě nezavěšujte komory (bloky) ani jednotky za otvory v nohách. Lze však 
použít trubku prostrčenou otvory v nohách jednotky   

 Při transportu jeřábem pomocí pásů je třeba rozložit tlak pásů na konstrukci vložením 
dřevěného hranolu. Jinak hrozí zdeformování horní části rámové konstrukce (obr 2).  U větších 
kusů (nad 300 kg) je třeba použít transportní hrazdu, aby nedošlo k deformaci komory (obr. 2)  

 Jednotky ve venkovním provedení mají z výroby předpřipravenou střechu. Aby se zabránilo 
deformaci okapnic této střechy, jsou venkovní jednotky osazeny dřevěnými roznášecími 
hranoly v horní části komory. (obr. 2) Tyto hranoly i jejich držáky je potřeba po transportu 
demontovat 

 Přemisťování za použití trubky v rámu. Rámy jednotek jsou opatřeny otvory v rámu průměru 
50mm. Tyto otvory jsou zcela průchozí v obou směrech. K transportu je doporučeno použít 
silnostěnné trubky průměru 45-48mm. 
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Obr. 2: Způsoby transportu 

          

Transport vysokozdvižným vozíkem                            Transport jeřábem- vázání pomocí pásů                         

                                                         

Transport těžších jednotek za pomocí hrazdy         Venkovní provedení je vybaveno podélnými hranoly  
 zabraňujícími deformaci střechy 
 

3.3. DOPRAVA ROTAČNÍCH VÝMĚNKŮ (REGENERÁTORŮ) 
 Zvýšenou pozornost je nutno věnovat transportu bloku rotačního regenerátoru, neboť tato 

komora je vzhledem ke svému tvaru (vysoká a úzká) a vzhledem k vysoké hmotnosti velmi 
nestabilní.  

 Komora rotačního regenerátoru se smí skladovat, přepravovat nebo jakkoliv s ní manipulovat 
POUZE VE SVISLÉ POLOZE. (Obr.3) 

 Naklonění nebo položení rotačního regenerátoru může vést k trvalému poškození rovinnosti 
regeneračního kola. Takto způsobená závada není reklamovatelná. Teplosměnná plocha kola 
je vyrobena navinutím tenkého profilovaného hliníkového plechu a je proto velmi málo odolná 
proti poškození.  

 Při transportu a skladování komory rotačního regenerátoru doporučujeme komoru vždy 
dostatečně zajistit proti pádu.  

 

  Obr.3: Povolená poloha skladování vs. nepovolené 
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3.4. PŘEJÍMKA 
Při přejímce je nutné zkontrolovat: 

 zda výrobek byl dodán v dohodnutém provedení a požadovaném množství dle DL (dodací 
list) 

 zda nebyl poškozen při dopravě 

 zda není pod plastovou fólií (obalem) zkondenzovaná voda, případně kapky vody. Tato 
vlhkost je nepřípustná a je nutno obal odstranit, jednotku vysušit, a pokud má být dále 
skladována, opatřit obalem novým a uložit dle odstavce 3.5. 

V případě poškození při dopravě musí přejímatel: 

 zaznamenat rozsah poškození do Dodacího listu, nebo CMR (mezinárodní přepravní list)  

 vždy pořídit a zaslat fotodokumentaci 

 Nedodržením tohoto postupu se vystavíte nebezpečí odmítnutí reklamace škody způsobené 
přepravou. 

 

3.5. SKLADOVÁNÍ 
 Jednotky je nutné skladovat v suchých a neprašných prostorách, kde teplota okolí neklesne 

pod +5°C a chránit je proti mechanickému poškození, znečištění a korozi, způsobenou trvalou 
kondenzací vodní páry na povrchu jednotky. Při skladování je třeba jednotky chránit proti 
sněhu, dešti a ostatním povětrnostním vlivům (skladovat v krytém skladu). 

 Během skladování u odběratele je nutno nejméně 1x za 14 dní ručně protočit hřídel ventilátoru 
a elektromotoru, aby se promazala ložiska a nedošlo k jejich rezavění. 

 Jednotky v pozinkovaném provedení je třeba po přepravě na místo stavby do krátké doby 
rozbalit (odstranit transportní fólii). Vzhledem k vzdušné vlhkosti a rozdílným teplotám jinak 
dojde ke kondenzaci pod folií a vytvoří se bílá koroze na pozinkovaných panelech jednotky 
(pozn.: bílá koroze je pouze estetická vada povrchu pozinkovaného plechu a nemá vliv na 
jeho mechanické vlastnosti). 

 

  



 

strana 8     CZ- 10/2021       
 

4.  MONTÁŽ 

4.1. ZAHÁJENÍ MONTÁŽE 
 Montáž jednotky může provést pouze odborná fyzická nebo právnická osoba dle tohoto 

montážního a provozního návodu. Výrobce odmítá veškeré záruky v případě, že montáž byla 
provedena nekvalifikovaným personálem nebo v rozporu s tímto montážním a provozním 
návodem. 

 Montáž, případně dozor nad montáží jednotky lze objednat u výrobce. 

 Vždy je možné, že během dopravy může dojít k uvolnění některých součástí, proto 
doporučujeme před spuštěním dotáhnout upínací matice elektromotoru a napínáku. Rovněž 
doporučujeme prověřit dotažení zejména pohyblivých součástí (řemenice)  

 Připojení a uzemnění elektrického zařízení elektromotoru a veškeré elektroinstalace musí 
vyhovovat zejména ČSN 33 2190, ČSN 33 2000-4–41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-54, 
platným předpisům, danému prostředí s ohledem na bezpečný provoz. Montážní a instalační 
práce smí provádět pouze odborná fyzická nebo právnická osoba s platným oprávněním.  

 Sekce klimatizačních jednotek se nesmí používat k umisťování lávek a rozvodů elektroinstalace, 
elektrických rozvaděčů apod. Nedodržením tohoto postupu, ztrácí provozovatel poskytnuté 
záruky. 

 Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda jednotka byla uskladněna podle 
podmínek odstavce 3.5. Před montáží je nutné odstranit všechny podpěry a výztuhy dodané 
s jednotkou z důvodu dopravy. Ventilátorové sekce jsou opatřeny přepravními pojistkami 
červené barvy, které chrání pružné uložení ventilátoru při dopravě před poškozením. Přepravní 
pojistky se musí před spuštěním jednotky odstranit! 

 Při montáži a manipulaci s jednotkou je doporučeno používat ochranné brýle a rukavice. 

 Při manipulaci a při zdvihání dodržujte ustanovení a doporučení výše uvedená v kap. 3.2.  

 Upozornění: jednotka se nesmí dopravovat nad osobami. 

 Závěsné oko na elektromotoru je určeno pouze pro zdvihání elektromotoru při jeho montáži a 
demontáži. 

 Na sání popřípadě na výtlaku jednotky ve venkovním provedení musí být osazen protidešťový 
kryt s ochrannou mříží, který při dešti zabraňuje nasávání kapek vody do jednotky a brání 
vniknutí cizích těles. 

 Jednotka má omezenou nosnost a rozhodně není určena k ukládání, odkládání jakýchkoli 
materiálů, obzvláště předmětů značné hmotnosti. Toto by mohlo způsobit deformaci pláště 
jednotky, nebo její vážné poškození. Tato poškození nejsou předmětem záruky a znemožňují 
následnou montáž střechy na jednotky ve venkovním provedení. 

 Jednotka není pochozí. Poškození vzniklá v tomto důsledku nejsou předmětem záruky. 

 

4.2. ORIENTACE V TECHNICKÉ SPECIFIKACI 
Technická specifikace výrobku je složka průvodní dokumentace v deskách, které jsou nalepeny na 
dveřích uvnitř ventilátorové sekce jednotky, a obsahuje podrobný technický popis dodaného zařízení.  

V technické specifikaci nalezneme: 

o číslo zakázky a zařízení 

o schematický obrázek sestavy s očíslováním jednotlivých transportních celků (bloků)  

o výkonové parametry celé sestavy 

o podrobný technický popis jednotlivých částí sestavy, 

o grafy charakteristik ventilátorů s vyznačeným pracovním bodem 

o obrázek Nárysu a Půdorysu celé sestavy klimatizační jednotky  

U jednotek s řemenovým převodem navíc převodové listy pohonů ventilátorů 
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Obr.4: Technická specifikace – titulní strana  
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vzduchový výkon 
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a barva 
 
typ úpravy jednotky 
(vnitřní/venkovní/hygie
nická/nevýbušná….) 
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panel 
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Obr.5: Technická specifikace – další strany (jednotlivé sekce)  
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Obr.6: Technická specifikace – charakteristika ventilátoru  
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4.3. ZNAČENÍ KOMOR 
Každá transportní sekce klimatizační jednotky má vlastní štítek. Při sestavování jednotky doporučujeme 
řídit se zejména údaji v posledním řádku, tj. číslo zařízení v dané zakázce a číslo dané sekce (je totožné 
s číslem sekce v Technické dokumentaci). Výrobní číslo je důležité také pro zpětné dohledání podkladů 
pro dodání náhradních dílů. Udržujte štítky čitelné. Nečistěte je rozpouštědly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr.7: Vzor štítku jednotky  

 

4.4. MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
V případě umístění jednotky do strojovny je třeba zajistit okolo jednotky dostatek prostoru pro údržbu a 
také pro její případný servis. Ze zadní strany jednotky je třeba počítat s odstupem od zdi (jiné překážky) 
minimálně 600 mm pro pohodlné spojení sekcí vnějšími spojkami nebo cca 200mm v případě vnitřního 
spojování sekcí. Ze strany obsluhy je nutno dodržet volný prostor před jednotkami pro údržbu a servis. (Obr. 
8) 

 

Obr.8: Minimální bezpečná servisní zóna vzdálenosti kolem jednotky  
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Velikost jednotky, barva, 
typ rámu, kódy vestaveb 
 
Výrobní číslo sekce /číslo 
zakázky/položka v systému 
 
Podniková norma KLMOD 
 
Číslo zakázky Janka 
 
Měsíc / rok výroby 
 
Číslo zařízení dle 
specifikace/ číslo sekce 
v technické specifikaci 
 
Stavebně technické 
osvědčení 
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4.5. PODSTAVNÝ RÁM, ROZMĚRY ZÁKLADU, IZOLÁTORY 
 Základ, na němž má být jednotka postavena, musí být dostatečně pevný pro provozní 

hmotnost jednotky, vodorovný a rovný (maximální rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem 
podkladu je 5mm). Toto se vztahuje na všechny komory nebo bloky klimajednotky, i v horní 
části patrových sestav. 

 Maximální průhyb sestaveného zařízení usazeného na základu nesmí být větší než 2mm na 3m 
délky sestavy, jinak může dojít ke vzpříčení dveří nebo k netěsnostem ve spojích jednotlivých 
transportních bloků. Případné nerovnosti podkladu je třeba kompenzovat vhodným 
podložením.  

 Jednotka musí být umístěna v takové výšce, která umožňuje správnou montáž sifonu pro odvod 
kondenzátu. V případě použití nižšího rámu na betonové podlaze strojovny je nutné zajistit 
prohlubeň v podlaze, o dostatečné velikosti, odpovídající činné výšky sifonu. 

 Podstavný rám je kratší než vnější obrys jednotky. Na šířku jednotky je užší o 5mm na každé 
straně, po délce jednotky je kratší o 5mm ve spojích jednotlivých sekcí a kratší o 15mm na 
konci sestavy.  

  

    

 
Obr.9: Odsazení podstavného rámu vůči jednotce                                                            Detail rámu jednotek 

 

 Klimatizační jednotku je třeba od podkladu oddělit vibrace pohlcujícími podložkami z rýhované 
gumy tloušťky 2x 5mm (tloušťka 10mm) nebo podložkami Sylomer (tloušťka 20-25mm). Při 
objednání jednotek je možno toto příslušenství doobjednat. V případě rýhované gumy se používá 
čtverec (150x150mm). Rám jednotky se podkládá na krajích a cca každých 930mm po délce i 
v šířce jednotky tak, že vytvoří pravidelnou síť. Pokud je podklad nerovný anebo dochází 
k deformaci ocelové plošiny vlivem zatížení od jednotky, je třeba toto kompenzovat větší 
tloušťkou pryžových podložek, nebo libovolnými plechovými podložkami vloženými mezi 
rýhovanou gumu a podklad.  

 

Tab.1: Doporučený počet izolátorů nebo čtverců z rýhované gumy pod sekci v závislosti na rozměrech 

  šířka 720-1650 mm šířka 1960-2270mm šířka 2580-3200mm 

 Délka sekce počet izolátorů Sylomer nebo dvojic čtverců z rýhované gumy  

   310 -  930mm 4 (2x2) 6 (2x3) 8 (2x4) 
 1240 - 2170mm 6 (3x2) 9 (3x3) 12 (3x4) 
 2480 - 2790mm 8 (4x2) 12 (4x3) 16 (4x4) 
 3100 - 3720mm 10 (5x2) 15 (5x3) 20 (5x4) 
 4030 - 5890mm 12 (6x2) 18 (6x3) 24 (6x4) 

 

délka rámu = L - 30mm B - 10mm15 15

L

5 5

B
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Obr.10: rozmístění pryžových podložek (příklad 4x3 podložky) 

4.6. SPOJOVÁNÍ KOMOR – OBECNĚ 
 Montáž klimajednotek provádí servisní oddělení výrobce nebo zkušená montážní firma 

zákazníka, která dodrží tyto montážní a provozní předpisy. 

 Před montáží se kontroluje úplnost a stav všech součástí jednotky a komor (bloků). Případné 
závady se musí odstranit již před montáží. U ventilátorových sekcí se kontroluje, zda není ve 
spirální skříni a oběžném kole cizí předmět, lehký chod ložisek ventilátoru a elektromotoru, stav 
izolátorů chvění, stav nátěrů a vodivé propojení ventilátoru s kostrou komory (bloku) a napnutí 
klínových řemenů.  

 Kontrolovat orientaci sekcí, na kterých je šipkou vyznačen směr 
proudění vzduchu. 

 V jednom čelním průřezu sekce je nutné nalepit na stykové plochy 
profilu samolepící těsnění EPDM P19 8x4 .  

 Elementy pro spojení komor (bloků) jsou součástí dodávky. 
Obr.11: Těsnění EPDM P19 8x4 

 Jednotky KLMOD mají osazen spodní podstavný rám. Vícepatrové jednotky mají rám jen pod 
spodním patrem (horní patro jednotky není osazeno mezirámem). Komory spodního a horního 
patra se vzájemně spojují pomocí závitového spoje (šroub M8x100 s imbusovou maticí). Pro 
tento spoj jsou z výroby předvrtány otvory o průměru 11mm. Ve výjimečných případech, kdy 
nelze použít závitový spoj, je použito spoje s excentry.  

 Při uspořádání přívodní a odvodní větve jednotky vedle sebe se ke spojování obou sousedních 
větví vzájemně používá závitový spoj (šroub M8x100 s imbusovou maticí), popř. spoj s excentry. 
Před montáží zkontrolujte, zda něco nebrání přisunutí obou větví jednotky k sobě. Případné 
vnější spojky nebo excentry na této stěně demontujte (v místě kontaktu se sousední větví 
jednotky) a nahraďte je vnitřními spojkami. 

 S kompletní klimajednotkou již složenou z více bloků manipulujte jen ve vodorovném směru, 
minimálně a s nejvyšší opatrností. Složená jednotka již NESMÍ být zavěšována, zvedána a ani 
nadzvedávána. 

 Spojení excentry se používá zejména v případech spojování sekcí s koncovými profily – velké 
brýle na matici M8. Dále jsou použity brýle na matice M6 a to v ostatních případech. 

 U jednotek ve venkovním provedení po dokončení montáže zatmelit vnější svislé spáry mezi 
sekcemi, a pokud je sestava v patrovém provedení, zatmelit i vnější vodorovné spáry mezi 
sekcemi (proti zatékání dešťové vody). Doporučujeme použít tmel pro venkovní použití odolný 
proti UV záření (např. polyuretanový tmel).  

 U jednotek ve venkovním provedení nesmí být na jednotce, nebo nad jednotkou 
namontováno nic, co by deformovalo nebo jinak ovlivňovalo funkci střechy (např. 
vzduchotechnické potrubí nebo elektroinstalace). 

 Vzduchotechnické potrubí připojené ke klimajednotce musí být samostatně zavěšeno, aby 
svou hmotností nepůsobilo na pružné vložky sekcí.  

 Při montáži servopohonu přímo na klapku nelze vrtat do svislého profilu – jsou v něm umístěna 
kola ovládacího mechanizmu a došlo by ke zničení klapky. 

 Instalace čidel a snímačů teploty se doporučuje v místě profilů sekcí. Každý takto vytvořený 
otvor v profilu je nutné řádně utěsnit.  

 Ostatní příslušenství jako např. servomotory, tlakové snímače, frekvenční měniče, parní vyvíječe 
je možné montovat přímo na opláštění jednotky. Při montáži na opláštění je nutné, aby 
příslušenství v žádném případě nebránilo a ani neomezovalo 
bezpečnost provozu a obsluhy celé jednotky 

 Veškeré příslušenství doporučujeme montovat prostřednictvím 
nýtovacích matic (M6 a nebo M8) a příslušných metrických šroubů 
přímo na panely opláštění. U opláštění s izolací z polyuretanové pěny 
nesmí zatížení jedné nýtovací matice překročit 30 kg a u opláštění 
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s izolací z minerální vaty nesmí zatížení jedné nýtovací matice překročit 20 kg. Celkové zatížení 
na jeden panel nesmí překročit 60 kg. Zatížení musí na matice působit pouze ve svislém směru, 
jiný způsob zatížení snižuje nosnost zavěšení. 

 Pokud jsou v některé komoře namontovány TRANSPORTNÍ VZPĚRY je třeba je DEMONTOVAT 
(šrouby vrátit do závitových matic). Odstranění vzpěr proveďte pokud možno až po spojení 
komory se sousedním blokem. Vzpěry se používají pro zpevnění stability některých volných 
komor při transportu. Pozn.: vzpěry nejsou vždy barevně odlišeny  

         Obr.12: Transportní vzpěry 

 

3 MOŽNÉ ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ KOMOR: 

1. SPOJKY VNĚJŠÍ 

 

 

2. ZÁVITOVÝ SPOJ 
 

 

 

 

 

 

 

3. EXCENTRY 

 

  

2x spojka vnější
šroub imbus M8x30
matice nízká M8

Komory vedle sebe se spojují 
vnějšími spojkami. Spojky jsou 
z výroby nainstalovány na 
průběžných profilech kostry, 
šrouby a matice jsou přiloženy. 

 

 

 

 

Komory nad sebou se 
vzájemně spojují pomocí 
závitového spoje, který přes 
otvor (11mm) v podlahovém 
panelu nebo profilu stahuje 
obě patra k sobě. Otvory jsou 
z výroby vyvrtány, šrouby 
s příslušenstvím jsou přiloženy. 

 

 

 

Spojování excentry se používá 
ke vzájemnému spojování 
komor s koncovým profilem. 
Máme dva druhy excentrů – 
velké brýle na matici M8 a 
malé brýle na matici M6. 
Pomocí excentrů je možno 
stáhnout k sobě profily jak 
horizontální tak i vertikální, jak 
zvenku tak i zevnitř komor. 
K zajištění slouží šrouby 
s vnitřním šestihranem, 
šroubované do přednýtova-
ných závitových matic. 
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 Před spojením nalepit na jednu styčnou plochu dva pásky samolepícího EPDM těsnění P19 8x4  

                  

Komory vyrovnat a přisunout co nejblíže k sobě                      Spojit přiloženým šroubem s maticí a spoj dotáhnout   

          

 

 

Příklad spojování sekcí jednotky KLMOD s deskovým rekuperátorem 
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VARIANTY PŘI SPOJOVÁNÍ ROTAČNÍHO  VÝMĚNÍKU (REGENERÁTORU) 
Sestava komor je nad sebou a rotační regenerátor má stejnou šířku jako ostatní komory 

a/ komora rotačního regenerátoru má šířku 310, 620 nebo 930mm 
 

V tomto případě se použijí standardní vnější spojky. V případě, že dochází ke kolizi sousedních dveřních 
uzávěrů (tj. komora ROV i sousední komora má dveře) použijí se vnitřní spojky. 

 

b/ Sestava komor je nad sebou a rotační regenerátor má větší šířku než komory (tj. přesahuje): 

V tomto případě se použijí vnitřními excentry – velké brýle na matici M8, které je třeba zašroubovat do 
závitových matic v rámu sousední komory. Pomocí pootočení excentrů (velkých brýlí) je možno obě 
komory k sobě pevně stáhnout a šrouby zajistit. Na tomto zařízení je několik kusů tohoto spojení. 

 

 

c/ Sestava komor je vedle sebe, rotační regenerátor má větší výšku než ostatní komory: 

V tomto případě se použijí vnitřními excentry – velké brýle na matici M8, které je třeba zašroubovat do 
závitových matic v rámu sousední komory. Pomocí pootočení excentrů (velkých brýlí) je možno obě 
komory k sobě pevně stáhnout a šrouby zajistit. Na tomto zařízení je několik kusů tohoto spojení. 

Dále se komory stáhnou závitovým spojem. Na vnější spojení jsou dostupné vnější spojky. Dle velikosti je 
možné použít  vnější excentry – velké brýle na matici M6. 
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POSTUP PŘI SPOJOVÁNÍ DVOUPATROVÝCH SESTAV 

 

Při kompletaci dvoupatrových (popř. třípatrových) sestav se postupuje podle následujícího postupu:  

 

 
1/ Usadí se na definitivní místo instalace rekuperační 2/ Připojí se všechny zbývající komory spodního patra 
   díl, který zasahuje do obou pater sestavy. Připojí se     sestavy. Je třeba dbát na srovnání základu nebo 
   sousední spodní komora a utáhnou spojky.     podložení rámu sestavy do roviny.    
 
 
 

 

3/ Usadí se komory horního patra jednotky. Je možno   4/ Montáž se dokončí usazením zbývajících komor 
   použít vysokozdvižný vozík nebo je transportovat     horního patra jednotky. Teprve po důkladném 
   jeřábem (pomocí pásů). Pro snadnější usazení je     sešroubování všech komor sestavy je možno začít 
   možno použít několik dřevěných klínů.        připojovat potrubí, topnou vodu, el. kabeláž atd.. 
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POSTUP PŘI MONTÁŽI DESKOVÉHO REKUPERÁTORU NA STAVBĚ 

Při kompletaci postupujeme následujícím způsobem: 

 

1) Nejdříve změříme vzdálenost vodorovné osy a spodní části deskového rekuperátoru A, tuto vzdálenost 
odměříme od osy bočních žlábků k spodnímu žlábku. Spodní žlábek utáhneme, aby nedošlo k posunutí, a 
uvolníme boční žlábky, aby bylo možné výměník spustit konstrukcí dolů, aby se zapřel o spodní žlábek. 
Poté můžeme utáhnout boční žlábky a zajistit tím celý deskový výměník.  

 

2) Zatmelíme proti zatékání kondenzátu a nalepíme těsnění viz obrázek níže, dále pokračujeme montáží  
stěn a zatmelíme všechny vzniklé spáry.  

  

A 
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4.7. INSTALACE SIFONŮ 
 Všechny odvody kondenzátu do kanalizace (u sekcí chladících, rekuperačních s deskovým 

výměníkem, vodního a parního vlhčení) se pro bezchybnou funkci musí připojit přes sifony. 

 Sifony se používají jednotlivě pro každou sekci a jsou součástí dodávky uvedených sekcí. 
Vyhovují ve standardním provedení pro rozsah tlaku od –1300 Pa do +1400 Pa. Při jiném tlaku je 
nutné upravit rozměry sifonu – konzultujte správnou výšku sifonu s výrobcem. 

 Sifony jsou výškově nastavitelné zasouváním a vysouváním jednotlivých (nelepených) dílů. 
Pokud to stavební úpravy dovolí, lze sifony vytáhnout maximálně tak, aby minimální zasunutí 
jednotlivých dílů bylo 10 mm za těsnění. 

 

Obr.13: Příklad použití sifonů v závislosti na tlakových poměrech v jednotlivých částech jednotky 

 

 

PODTLAKOVÝ SIFON (umístěn před ventilátorem) 
 Podtlakový sifon se instaluje do komor, které jsou umístěny v jednotce před ventilátorem a ve 

kterých je tím pádem podtlak oproti atmosférickému tlaku vně jednotky. Podtlak v místě sifonu 
je roven podtlaku na sání ventilátoru sníženému o takové ztráty komponent mezi ventilátorem 
a komorou se sifonem. 

 Podtlakový sifon JANKA musí obsahovat kuličku, která slouží jako zpětný ventil pro správnou 
funkci sifonu nezalitého vodou a zabraňuje pronikání pachů dovnitř jednotky. 

 Sifon musí být nasazen na jednotku plynotěsně /pryžová manžeta/. 
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U podtlakového sifonu je třeba vytvořit 
dostatečný rozdíl hladin mezi vstupem 
do sifonu a odtokem ze sifonu. Sloupec 
vody mezi těmito hladinami vytvoří 
podtlak nutný k odtoku vody z vany. 
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 Sifon lze standardně nastavit na pracovní podtlak až 1300Pa (maximální vytažení H na 160mm 
a minimální vytažení h 30mm).  

 Pokud je u jednotky použit rám 120mm a jednotka stojí na podlaze bez dalšího soklu, nelze 
sifon vytáhnout na maximální výšku, ale pouze na doraz k podlaze. Výška hrdla vany od 
podlahy je 190mm. Rozměr H lze vytáhnout maximálně na délku H=120mm, rozměr h=30mm. 
V tom případě je podtlak vytvořený sifonem pouze 900 Pa.  

 Pro další zvýšení podtlaku (o cca 300 Pa) lze svislou část se zpětným ventilem (kuličkou) vytočit 
do levé, nebo pravé strany – maximálně tak, aby s vodorovnou rovinou svírala úhel 15°. První 
část sifonu, nasazená na jednotku, zůstává ve svislé poloze.  

 

Obr.14: Příklad instalace sifonu u jednotky s rámem výšky 120mm. V tomto uspořádání je výška 
vytvořeného sloupce vody H – h = 120 – 30 mm = 90mm tj. p  900Pa.  Tento sifon je použitelný do 
podtlaku max. 900 Pa. 

 

PŘETLAKOVÝ SIFON (umístěn za ventilátorem) 
 Přetlakový sifon se instaluje do komor, které jsou umístěny v jednotce za ventilátorem a ve 

kterých je tím pádem přetlak oproti atmosférickému tlaku vně jednotky. Přetlak v místě sifonu je 
roven přetlaku na výtlaku ventilátoru sníženému o takové ztráty komponent mezi ventilátorem 
a komorou se sifonem. 

 Přetlakový sifon brání pronikání pachu z odpadního potrubí do vzduchotechnické jednotky. 
Sloupec vody v sifonu musí být vyšší než přetlak v jednotce, jinak dojde k vytlačení sloupce 
vody do odpadu. 

 V období použití musí být sifony v přetlakové části jednotky zcela zality vodou. Mimo provozní 
období nemusí být trvale zality vodou, pokud budou nátrubky pro přetlakové sifony zaslepeny. 

 Je-li přetlakový sifon pro danou jednotku dostatečný, lze zjistit vizuální zkouškou. Při chodu a 
rozběhu zařízení (bez kondenzace) nesmí být po zalití sifonu voda vytlačena do odpadního 
potrubí. 

 Sifon lze standardně nastavit na pracovní přetlak až 1400Pa ( vytažení H = 230mm a maximální 
vytažení h =140mm).  

 

 

  

U přetlakového sifonu zabraňuje sloupec 
vody zpětnému pronikání pachů 
z odpadu do vzduchotechnické 
jednotky. Sloupec vody „h“ nesmí být 
tlakem vzduchu vytlačen do odpadu. 
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 Pokud je u jednotky rám 120mm a jednotka stojí na podlaze bez dalšího soklu, nelze sifon 
použít ve svislé poloze (vzhledem ke své délce). Sifon je v tomto případě možno pootočit okolo 
nátrubku odvodu kondenzátu ze svislé osy a tím snížit stavební výšku sifonu. Je třeba dbát, aby 
byla zachována minimální pracovní výška „h“ sifonu.  

 
Obr.15: Příklad instalace sifonu u jednotky s rámem výšky 120mm. V tomto uspořádání je výška 
vytvořeného sloupce vody 100mm.   p= h [100mm] x 10 =1000Pa.  Tento sifon je použitelný do 
přetlaku 1000Pa. 

 

MONTÁŽ 
 Sifony se používají jednotlivě pro každou komoru s vanou a jsou součástí dodávky uvedených 

sekcí. 

 Potrubí za samostatným sifonem musí maximálně po 1 m vyústit do volné atmosféry, tj. nesmí 
být zaústěno přímo do kanalizačního potrubí. 

 Odvod kondenzátu za jednotlivými sifony jedné sestavy lze spojovat do jednoho potrubí. Toto 
potrubí musí maximálně po 1 m za posledním sifonem vyústit do volné atmosféry. Podtlakové 
sifony JANKA musí obsahovat kuličku a přetlakové musí být zality vodou. 

 Sifon musí být nasazen vždy na nátrubek odvodu kondenzátu. Nikdy nespojovat odvody 
kondenzátu potrubím a potom do jednoho sifonu. 

 V zimním období musí být u venkovních jednotek zajištěno temperování kondenzátní trasy 
včetně sifonů, proti zamrznutí např. topnými elektrickými kabely. 

 Pro správný odvod kondenzátu musí být jednotka usazena vodorovně, aby kondenzát odtékal 
odvodní trubičkou a nedocházelo k jeho hromadění na opačném konci vany. 

 Sifon po osazení zafixujte tak, aby nedošlo k jeho samovolnému rozpojení vlivem hmotnosti 
vody uvnitř. 

 Standardní osová výška odvodu kondenzátu je 190 mm u jednotek s podstavou 120 mm. 
Stavební úpravy spojené s jinou výškou sifonu řeší projektant.  

 Výšku jednotky nad podlahou lze zvětšit použitím rámu s nastavitelnými šroubovacími nohami 

 Vyústění z kondenzátní vany má rozměr Ø 30 mm. 

PROVOZ 
 Provozovatel je povinen kontrolovat sifony minimálně 2x ročně, zejména jejich průchodnost a 

těsnost.  U podtlakových sifonů těsnost nasazení na jednotku a těsnost dosednutí kuličky. 
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4.8. MONTÁŽ STŘECH 

POPIS KONSTRUKCE STŘECHY 
Jednotky KLMOD ve venkovním provedení jsou vybaveny předpřipravenou plechovou střechou. Střecha 
je vytvořena z několika segmentů (průběžných střešních dílů) které překrývají vždy celou šířku jednotky. 
Tyto jednotlivé střešní díly mají v podélném směru vytvořenu okapnici a v příčném směru jsou zahnuty 
nahoru pro spojení se sousedním střešním dílem. Na začátku a konci každého střešního dílu jsou do 
horního panelu jednotky přinýtovány „příchytky“, které pevně drží střechu na jednotce. Jednotlivé střešní 
díly (segmenty) jsou vzájemně spojeny, překryty lištou a snýtovány.  Na začátku a konci jednotky jsou vždy 
instalovány koncové střešní díly, které mají vytvořenou okapnici i z čela. Koncové střešní díly jsou navíc 
upevněny k jednotce po celé šířce koncovou „U“ lištou, která zabraňuje zvednutí střechy i při silných 
poryvech větru.    

Na dodávaných komorách (transportních celcích) které odcházejí z výroby, je střecha již zcela 
kompletně dokončena. U komor, které budou na stavbě připojeny k jiné komoře, je střecha 
předpřipravena pro snadné spojení se sousední střechou.  

 

koncový díl           spojovací „U“ lišta          průběžný střešní díl 

 
 

 

 

 

 

 

trhací nýt             koncová „U“ lišta                   příchytka 

Obr.16: Složení střechy 

 

SPOJOVÁNÍ STŘECHY NA STAVBĚ 
Střechy jednotek KLMOD jsou z výroby nainstalovány na jednotlivých transportních celcích a jsou 
předpřipraveny pro vzájemné spojení. Po seskládání a spojení venkovní jednotky je třeba střechu ještě 
zkompletovat. 

Potřebné nářadí: 

 Přenosná vrtačka, vrták průměr 4,2 

 Nýtovací kleště 

 Trhací nýty 4x6  

 Kladivo 

 

 

 

Obr.17: Potřebné nářadí 
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  POSTUP SPOJOVÁNÍ STŘECH 
1. Komory vzájemně pevně spojte, (viz kapitola 

spojování komor) tj. na styčnou plochu jedné 
z komor nalepte dva pásky samolepícího 
těsnění EPDM P19 8x4, komory přitáhněte co 
nejtěsněji k sobě a spojíte pevně přiloženými 
spojkami. 

 

 

2. Oba konce střechy končí ohybem směrem 
nahoru a přesahujícími příchytkami, držícími 
střechu k stropnímu panelu klimatizační 
jednotky. Přečnívající příchytky přehněte, a to 
VŽDY PŘES SOUSEDNÍ STŘEŠNÍ DÍL, tak aby došlo 
k co nejtěsnějšímu stažení obou plechů k sobě. 
Takto pokračujte u všech příchytek. 

 

 

3. Zahnuté příchytky nakonec ještě co nejvíce 
stlačte, aby bylo možno na spoj snadno 
nasunout spojovací „U“ lištu. Stlačení příchytek 
můžete provést pomocí úderů dvěma kladivy 
proti sobě. 

 

 

 

4. Na spoj obou střešních dílů nasuňte spojovací 
„U“ lištu, která slouží k finálnímu překrytí spoje. 

 

 

 

 

 

5. Nasunutou spojovací „U“ lištu důkladně 
přitlačte po celé šířce jednotky opatrnými údery 
kladivem na plocho. Lišta musí být nasunuta až 
na konec spoje. Pozor, aby nedošlo k protržení 
hrany spojovací „U“ lišty. 

 

 

 

6. V místech předvrtaných otvorů ve spojovací 
liště provrtejte vrtákem průměr 4,2 spoj obou 
střech. 

 

 

 

 

7. Snýtujte těsně všechny spoje za pomocí 
nýtovacích kleští hliníkovými trhacími nýty 
průměr 4 x 6mm.  

Na závěr očistěte důkladně střechu od zbytků 
montáže (špony od vrtání apod.).  
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5.  ZPROVOZNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ 

5.1. KLAPKY 
Klapková sekce slouží k regulování proudu vzduchu, ke směšování vzduchu odváděného a přiváděného 
a k uzavírání jednotky pomocí regulačních klapek. Regulační klapky jsou tvořeny hliníkovým rámem a 
hliníkovými profilovanými listy s pryžovým těsněním na dosedacích plochách. Plastová ozubená kola jsou 
ukryta uvnitř bočního hliníkového profilu a jsou tak chráněna proti zanášení nečistotami z dopravovaného 
vzduchu. Ovládání klapek je pomocí servopohonů, nebo ruční. 

MONTÁŽ 
 Před sestavením sekcí do jednotky a uvedením do provozu se provede montáž pružných 

vložek umístěných na spodní straně komor (bloků) - dolní sání nebo dolní výfuk. Při přepravě 
jsou tyto vložky někdy z důvodu ochrany před poškozením umístěny uvnitř sekcí. 

 Klapky ovládané servopohonem se dodávají s volným koncem ovládacího hřídele (průřez 
12x12 mm) pro nasazení servopohonu. 

 Na hřídeli klapky je ryskou označena orientace listu klapky. Poloha rysky a listu klapky jsou 
rovnoběžně. 

 Pro případné spřažení dvou klapek použijeme táhlo a klouby.  

 Před uvedením klapky do provozu je nutné vyzkoušet chod servopohonu naprázdno a 
nastavení krajních poloh klapky. Zamezí se tak jeho případnému poškození. 

 Do bočního profilu klapky není možno vrtat otvory (hrozí poškození převodu). 

PROVOZ 
 Klapky jsou provozovány buď jako plynule regulované (servopohon), nebo pevně nastavené 

(servopohonem, nebo pomocí aretovatelné ruční páky). 

 Provozně jsou velmi spolehlivé, závady může způsobit prach a překročení doporučené 
povrchové teploty klapek 40°C, vedoucí k poškození plastových převodů pohonu listů klapek. 

 Kontrolujte krajní polohy klapky a servopohonu.  

VYHŘÍVÁNÍ REGULAČNÍCH KLAPEK 
Používá se jako ochrana proti zamrznutí regulačních klapek na sání čerstvého vzduchu při instalacích 
jednotek v extrémně chladném prostředí.  

 Pro vyhřívání regulační klapky je použit odporový topný kabel o výkonu 12-25 W/m. Kabel je 
dvoužilový, opletený, izolovaný, na konci vybaven přívodním kabelem pro připojení k napájení 
(délka 1m, 1,5 nebo 2m dle výkonu kabelu). Všechny topné kabely mají jednofázové napájení 
230V/50Hz.  

 Podle velikosti klapky jsou použity topné kabely délky 3-180 m, v rozsahu výkonů 35W až 3,5kW. 

 Topný kabel doporučujeme spouštět přes termostat. Minimální teplota pro spouštění je +5oC  ± 
3K.   

 Topný kabel nesmí být délkově upravován. Kabel se nesmí nikde dotýkat, křížit či překrývat.  

 Kabel nepoužívejte v místech, která jsou ohřívána na více než 80°C.  

 Topný kabel musí být chráněn před fyzickým poškozením.  

 

Elektrické zapojení: hnědý - fáze, modrý – neutral, žlutozelený - ochranný vodič 
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5.2. VENTILÁTOR S VOLNÝM OBĚŽNÝM KOLEM (PLUG-FAN)  
Ventilátorová sekce slouží k dopravě vzduchu nebo směsí blízkých vzduchu. Ventilátorová sekce je 
nejdůležitějším stavebním prvkem sestavy klimajednotky a zároveň je nejchoulostivější a velmi náročná na 
údržbu. V této komoře jsou použita středotlaká volná oběžná kola, namontované přímo na hřídeli 
elektromotoru. Protože se oběžné kolo otáčí vždy rychlostí asynchronních otáček daného elektromotoru, 
je nutno pro přesné nastavení pracovního bodu ventilátoru vždy použít pohon frekvenčním měničem.  

MONTÁŽ 
 Před uvedením do provozu se musí z uložení ventilátoru odstranit 

červené přepravní pojistky, chránící soustrojí ventilátoru, 
elektromotor a pružné uložení ventilátoru před poškozením při 
přepravě. (Obr.18) 

 U komor s dolním sáním nebo výtlakem jsou v některých 
případech tlumící vložky (pružné manžety) z důvodu ochrany 
před poškozením při přepravě umístěny uvnitř sekcí. Před 
sestavením sekcí do jednotky a uvedením do provozu se 
provede montáž pružných vložek na danou stranu komor 
(bloků) – dle schématu.  

 Montáž a elektrická instalace musí být provedena odborně. 

 Odstraňte případné zbytky po montáži a cizí tělesa z prostoru 
oběžného kola a sacího prostoru. 

 Cesty vedení vzduchu u ventilátoru udržujte volné a čisté – 
nebezpečí v důsledku vylétávajících předmětů. 

Obr.18: Přepravní pojistky je 
nutno demontovat 

 

 Ventilátory se smějí spustit až po připojení jednotky na příslušnou potrubní síť a komory musí mít 
nasazeny všechny panely a zavřené dveře. Při prvním uvedení jednotky do provozu je nutné 
změřit příkon elektromotoru. 

 Po době provozu cca 1 hod. znovu zkontrolujte, zda utahovací moment šroubového spojení 
kola na hřídeli elektromotoru (Taper-Lock®) odpovídá předepsanému utahovacímu momentu 
viz. tabulka 4 kapitola 9.2.2. Montáž řemenic systém Taper-Lock® . 

 Z vnitřní strany dveří ventilátorové sekce odstraňte nalepenou PE kapsu s dokumentací, aby jí 
nenasál ventilátor a nedošlo k jeho poškození. 

PROVOZ 
 Dbejte, aby ventilátor nemohl nasát žádné předměty nebo lepivý prach (např. při najíždění po 

montáži bez filtrů, nebo větrání stavby). Oběžné kolo ventilátoru je z výroby staticky i 
dynamicky vyváženo. 

 NEOTEVÍRAT DVEŘE ZA PROVOZU! 

 Ventilátorová sekce s volným oběžným kolem přetlaková, tj. při provozu je trvale v přetlaku 
(ventilátor saje vzduch přes difuzor a oběžným kolem jej tlačí do komory s elektromotorem). Při 
otevření dveří ventilátorové sekce za chodu ventilátoru tedy tlak vzduchu servisní dveře otevírá. 
U větších jednotek působí na velké dveře značná síla a mohlo by dojít ke zranění osob.  Na 
dveře ventilátorové komory musí být instalován vždy alespoň jeden uzávěr otevíratelný 
pomocí speciálního nástroje, aby se zabránilo přístupu nepoučené osoby do ventilátorové 
komory.  

 Při zastavení chodu ventilátoru nebo přerušení dodávky elektrického proudu se musí omezit 
přívod činné tekutiny do ohřívačů tak, aby teplota okolí ventilátoru a elektromotoru 
nepřesáhla +40°C. 
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5.2.1. PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ PŘES FREKVENČNÍ MĚNIČ  
 Elektrickou instalaci musí provádět k tomu oprávněná osoba. 

 Schéma zapojení elektromotoru je vždy na vnitřní straně víčka 
svorkovnice každého elektromotoru. Malé elektromotory (do 
3kW) se normálně zapojují do hvězdy (230/400V /Y), velké 
elektromotory (od 4kW) se normálně zapojují do trojúhelníku 
(400/690V /Y) 

 Propojení elektromotoru s frekvenčním měniče provádějte vždy 
stíněným kabelem, k tomuto účelu určeným, např. Lappkapel 
Ölfl ex 100-CY, Helu Y-CY-JB nebo Helu Topfl ex-EMV-UV-
2YSLCYK-J 

         Obr.19: Schéma zapojení 

 Přípojky elektrického proudu z frekvenčního měniče do ventilátorových sekcí ke svorkovnici 
elektromotoru se přivádějí přes ucpávkové vývodky. Nevyužité průchodky na připojení kabelů 
se musí zaslepit. Průchodky pro napájecí kabely jsou vyvedeny na straně obsluhy jednotky.  

 Je zapotřebí vždy zapojit tepelnou ochranu elektromotoru (termistor nebo termokontakt) do 
příslušných svorek frekvenčního měniče. Kontakt tepelné ochrany je vyveden ve svorkovnici 
elektromotoru. 

 Z důvodu bezpečnosti doporučujeme do blízkosti ventilátorové komory instalovat „servisní 
vypínač“ kterým si obsluha bezpečně vypne přívod proudu k elektromotoru do ventilátorové 
komory. Jedná se trojfázový odpojovač, který vypíná silové napájení frekvenčního měniče. U 
frekvenčních měničů Danfoss je možno tento „servisní vypínač“ instalovat rovněž do vedení 
mezi frekvenčním měničem a elektromotorem. Měniče Danfoss jsou uzpůsobeny na přerušení 
vedení proudu na výstupu (v místě frekvenčně modulovaného signálu). Toto přerušení nesmí 
probíhat za běhu jednotky (pod napětím). 

 Připojení frekvenčního měniče k napájení se provádí standardními silovými kabely, dodržujte 
pokyny uvedené v návodu k frekvenčnímu měniči.  

 Jištění měniče se dimenzuje na maximální vstupní přerušovaný proud navýšený o cca 10%, 
k tomuto proudu vybrat nejbližší vyšší jistič s charakteristikou "B". 

 Před prvním spuštěním ventilátoru doporučujeme změřit izolační odpor elektromotoru podle 
ČSN350010, kap. 8, aby nedošlo k jeho případnému poškození.  

 Umístění frekvenčního měniče musí odpovídat třídě jeho krytí. Měniče v krytí IP20 a IP21 mohou 
být instalovány do rozvaděčů, nebo do prostor pro toto krytí definovaných. Měniče v krytí IP54 
a IP55 mohou být instalovány i do běžně přístupných prostor. Vhodnost umístění frekvenčních 
měničů určí projektant elektro. 

 U ventilátorů s volným oběžným kolem je třeba VŽDY nastavit správnou pracovní frekvenci 
elektromotoru – v menu frekvenčního měniče. Je třeba nastavit rovněž maximální povolenou 
frekvenci, aby nemohlo dojít k přetočení volného oběžného kola do kriticky vysokých otáček a 
jeho roztržení. 

 Při spuštění zkontrolujte odběr proudu elektromotoru! Jestliže je odběr proudu vyšší, než je 
uvedeno na výkonovém štítku elektromotoru, je nutno ventilátor vyřadit z provozu a najít 
příčinu. 

 Zkontrolujte směr otáčení oběžného kola, řiďte se šipkou označující směr otáčení umístěnou na 
oběžném kole. V případě, že so kolo otáčí opačným směrem, je třeba přepojit kabel mezi 
frekvenčním měničem a elektromotorem (přepojení kabelů v napájení frekvenčního měniče 
nemá na směr otáčení vliv). 

 Vyvarujte se častých rozběhů a zastavování, předejdete tak rychlému opotřebení. 
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DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ DANFOSS  
Dodržujte instalační pokyny uvedené v manuálu dodaném společně s frekvenčními měniči 

Zapojení svorek frekvenčního měniče Danfoss FC 51 a FC 101: 

53 proti 55  řídící signál 0 až 10V 

12 proti 18 dálkový start/stop 

50 proti 29  termistor elektromotoru 

01 - 02 - 03    hlášení chod/porucha (do MaR) 

 
Obr.20: Zapojení svorek 

        Doporučené nastavení frekvenčních měničů FC51 a FC101 pro pohon ventilátorů Plug-fan 

1-20 výkon motoru - dle štítku elektromotoru 
1-22 napětí motoru - dle štítku elektromotoru 
1-23 50Hz - jmenovitý kmitočet - dle štítku elektromotoru  
1-24 proud motoru - dle štítku elektromotoru 
1-25 jmenovité otáčky elektromotoru-dle štítku  
1-90 2 - (přehřátí termistoru vypne měnič) 
1-93 6 - termistor je na vstupu 29 
1-62 0 - kompenzace skluzu 
1-73 1 – povolit letmý start 
3-02 20Hz – minimální frekvence  
3-03 54Hz - Provozní frekvence ze specifikace  
3-15 analog 53 - (řídící vstup 0-10V) 
3-16 0 - bez funkce 
3-17 0  
3-41 10s-60s  doba rozběhu 
3-42 10s-60s  doba doběhu 
4-10 0 clockwise – směr otáčení 
4-12 20 
4-14 59Hz  -Max. frekvence pro danou aplikaci- ze specifikace       
4-19 59Hz - Max. přípustná frekvence (není u typu FC51) 
5-12 0 - no function 
5-13 0 - no function 
5-40 6 - RUN (relé 1 sepne pokud měnič běží), 

případě 9 - ALARM (relé 1 sepne při poruše, nastavení pro MaR JESY)  
6-10 0V 
6-11 10V 
6-14 20Hz (frekvence při 0V) 
6-15 54Hz - Provozní frekvence při 10V - ze specifikace 
 
odečítání parametrů: 
16-61 ukazuje, jak je nastaven vstup 53 (napěťový/proudový) 
16-62 ukazuje, co je na vstupu 53 za hodnotu 
14-22 tovární reset parametrů - inicializace 
 

 

 

 

 

 

                   Obr.21: Provozní a maximální frekvence 

 

TermistorStart/stop 0-10V

Porucha
(240Vac, 2A)
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5.3. VENTILÁTORY S PŘEVODEM KLÍNOVÝMI ŘEMENY  
Ventilátorová sekce slouží k dopravě vzduchu nebo směsí blízkých vzduchu. Jsou v ní použity oboustranně 
sací nízkotlaké nebo středotlaké ventilátory s převody klínovými řemeny. Ventilátorová sekce je 
nejdůležitějším stavebním prvkem sestavy klimajednotky a zároveň je nejchoulostivější a velmi náročná na 
údržbu. 

MONTÁŽ 
 Před uvedením do provozu se musí z uložení ventilátoru odstranit červené přepravní pojistky, 

chránící soustrojí ventilátoru, elektromotor a pružné uložení ventilátoru před poškozením při 
přepravě.  

 U komor s dolním sáním nebo výtlakem jsou v některých případech tlumící vložky (pružné 
manžety) z důvodu ochrany před poškozením při přepravě umístěny uvnitř sekcí. Před 
sestavením sekcí do jednotky a uvedením do provozu se provede montáž pružných vložek na 
danou stranu komor (bloků) – dle schématu.  

 Montáž a elektrická instalace musí být provedena odborně. 

 Zkontrolujte souosost řemenic, tj. vyrovnání čel řemenic do 
jedné roviny. Provádějte pomocí pravítka, nebo laserového 
pravítka GATES 

 

 

 

 

 Zkontrolujte hodnotu napnutí klínových řemenů, případně proveďte jeho správné nastavení. 
Klínové řemeny se kontrolují podle ČSN 02 3109 a podle převodového listu daného převodu. 
Převodový list je spolu s Montážními a provozními předpisy v deskách, které jsou nalepeny na 
dveřích uvnitř přívodní ventilátorové sekce.  

 Hodnoty pro napínání a dopínání řemenů uvedené v převodovém listu se musí 
bezpodmínečně dodržet. 

 Odstraňte případné zbytky po montáži a cizí tělesa z prostoru oběžného kola a sacího prostoru. 

 Cesty vedení vzduchu u ventilátoru udržujte volné a čisté – nebezpečí v důsledku 
vylétávajících předmětů. 

 Ventilátory se smějí spustit až po připojení jednotky na příslušnou potrubní síť a komory musí mít 
nasazeny všechny panely a zavřené dveře. Při prvním uvedení jednotky do provozu je nutné 
změřit příkon elektromotoru. 

 Z vnitřní strany dveří ventilátorové sekce odstraňte nalepenou PE kapsu s dokumentací, aby jí 
nenasál ventilátor a nedošlo k jeho poškození.  

 Po prvních 24 hodinách provozu zařízení musí montážní firma zkontrolovat napnutí řemenů a 
dopnout je na hodnotu předepsanou v převodovém listu. 

PROVOZ 
 Pro výměnu klínových řemenů používejte POUZE řemeny uvedené v převodovém listu dané 

jednotky tj. dodržujte typ, délku a výrobce řemenů. Pokud není převodový list jednotky 
k dispozici, vyžádejte si jej u obchodního zástupce nebo servisního střediska Janka Radotín a.s. 
V případě použití jiných řemenů nemůže být případná špatná funkce ventilátoru reklamována. 

 Dbejte, aby ventilátor nemohl nasát žádné předměty nebo lepivý prach (např. při najíždění po 
montáži bez filtrů, nebo větrání stavby). Oběžné kolo ventilátoru je z výroby staticky i 
dynamicky vyváženo. 

 Pokud není elektromotor ventilátoru ovládán frekvenčním měničem, nebo spouštěn SOFT 
STARTEM, je vhodné při každém spouštění jednotky zavřít klapky pro snadnější rozběh 
elektromotoru a teprve potom klapky postupně otevřít. 

 Při zastavení chodu ventilátoru nebo přerušení dodávky elektrického proudu se musí omezit 
přívod činné tekutiny do ohřívačů tak, aby teplota okolí ventilátoru a elektromotoru 
nepřesáhla +40°C. 

 NEOTEVÍRAT DVEŘE ZA PROVOZU! 

 Ventilátorová sekce s radiálním ventilátorem s řemenovým převodem je při provozu je trvale 
v podtlaku (ventilátor saje vzduch z prostoru ventilátorové komory a prostřednictvím spirální 
skříně jej tlačí do sousední komory). Podtlak v komoře brání snadnému otevření dveří 
ventilátorové sekce za chodu ventilátoru. Na dveře ventilátorové komory musí být instalován 
vždy alespoň jeden uzávěr otevíratelný pomocí speciálního nástroje, aby se zabránilo přístupu 
nepoučené osoby do ventilátorové komory.  

Obr.22: Kontrola souososti řemenic  
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 V prvních dnech provozu se musí věnovat ložiskům zvýšená pozornost. Teplota ložisek nesmí 
překročit +80°C. V případě dosažení této teploty se musí ventilátor zastavit a opět spustit až po 
vychladnutí ložisek. Příčinou zvýšené teploty může být přemazané nebo málo namazané 
ložisko, vadné mazivo, vadné ložisko nebo nesprávně napnuté (nedopnuté, přepnuté) klínové 
řemeny. 

 Kontrolujte vyrovnání čel řemenic do jedné roviny pomocí pravítka, nebo laserového pravítka 
GATES 

KONTROLA NAPNUTÍ KLÍNOVÝCH ŘEMENŮ 
Měření napětí řemenů lze provést buď mechanicky pomocí Tension Testeru nebo pomocí zvukového 
měřiče napětí Sonic Tension Meter. V žádném případě neodhadujte napětí klínových řemenů „podle 
zkušenosti“, které vede k malému napětí řemenů a jejich následné destrukci. Požadované hodnoty pro 
měření jsou udány v převodovém listu, který je součástí technické dokumentace u každé ventilátorové 
sekce.  

 

Mechanicky - pomocí Tension Testeru (tužkový)  
 Na spodní stupnici nastavit pomocí kroužku hodnotu 

Průhyb na drážku řemene z Převodového listu (vzor- 
příloha  9.1). 

 Horní kroužek ponechat na hodnotě nula.  

 Napříč řemenicemi položit rovné pravítko. 

 Tension Tester položit kolmo na střed řemene a 
vyvinout dostatečně velký tlak na tester, dokud 
spodní okraj spodního kroužku nebude v ose s rovinou 
pravítka. 

 Pomocí horního kroužku určit F (sílu průhybu [N]). 

 Výsledek porovnat s hodnotami Síla v průhybu na 
drážku uvedenými v Převodovém listu  

 Jestliže naměřené F je menší než „Minimální Síla 
v průhybu na drážku (N), je nutné dopnutí řemene 

 Jestliže naměřené F je větší než „Maximální Síla 
v průhybu na drážku (N), je nutné povolení řemene. 

Obr.23: Tužkový Tension Tester 

 Dodržujte hodnoty napínací síly uvedené v Převodovém listu pro napínání a dopínání - měřeno 
po 24 hod provozu. 

 Pokud právě není k dispozici převodový list, může být k měření napnutí řemenic použita 
přibližná metoda (pouze pro dočasný provoz, např. pro najíždění zařízení). Na spodní stupnici 
nastavit pomocí kroužku hodnotu f = 1,5 mm pro každých 100 mm osové vzdálenosti.  

Pomocí zvukového měřiče napětí Sonic Tension Meter 
 Požadované hodnoty pro měření jsou udány v převodovém listu, který je součástí technické 

dokumentace u každé ventilátorové sekce. Vzor je v příloze 9.1. 

 Zadat hodnotu měrné hmotnosti řemene (MASS), hodnotu šířky řemene (WIDTH) a hodnotu 
délky větve řemene (SPAN) 

 Přidržet senzor cca 10 cm od řemene a lehce uhodit prstem do řemene. 

 Naměřenou hodnotu f (frekvence [Hz]) porovnat s hodnotami min/max frekvence řemene (Hz) 
v Převodovém listu (vzor - příloha 9.1). 

 Jestliže naměřené f je menší než Minimální frekvence (Hz), je nutné dopnutí řemene. 

 Jestliže naměřené f je větší než Maximální frekvence (Hz), je nutné povolení řemene. 

 

 

 Dodržujte hodnoty napínací síly uvedené v Převodovém listu pro napínání a dopínání - měřeno 
po 24 hod provozu. 

Problémy z důvodu nedostatečného napnutí řemene 
 Nadměrné opotřebení z důvodu vyvracení řemene z drážky řemenic. 

 Nadměrný provozní hluk. 
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 Nadměrné vibrace řemene. 

 Nedostatečný přenos síly. 

Problémy z důvodu přepnutí řemene 
 Nadměrné zatížení ložiska, hřídele a elektromotoru s následným poklesem jejich životnosti. 

 Zvyšující se zatížení všech dalších komponentů. 

 Zvýšení vibrací a hluku. 

 

 

5.3.1. PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ NAPŘÍMO - bez frekvenčního 
měniče  
 Schéma zapojení elektromotoru je vždy na vnitřní straně víčka svorkovnice každého 

elektromotoru. 

 Při použití elektromotorů v prostředí s teplotou vyšší než +40°C, respektive v nadmořské výšce 
nad 1000 m je nutné korigovat výkon elektromotoru v souladu s ČSN 35 0000-1,  čl. 3.6. 

 U elektromotorů s tepelnou ochranou je nutné zapojit i kontakt tepelné ochrany umístěný na 
svorkovnici elektromotoru. 

 Elektromotory musí být jištěny proti přetížení a zkratu. Proti tepelnému přetížení nadproudem je 
nutné elektromotory chránit nadproudovým relé a tepelnou ochranou.  

 Použití nadproudové ochrany před elektromotorem se vyžaduje ve všech případech, tj. i při 
použití vnitřní tepelné ochrany. 

 Přípojky elektrického proudu se do ventilátorových sekcí ke svorkovnici elektromotoru přivádějí 
ohebným kabelem přes ucpávkové vývodky. Nevyužité průchodky na připojení kabelů se musí 
zaslepit.  

 Průchodky pro napájecí kabely jsou vyvedeny na straně obsluhy jednotky. 

 Před prvním spuštěním ventilátoru je nutné změřit izolační odpor elektromotoru podle ČSN 35 
0010, kap. 8, aby nedošlo k jeho případnému poškození.  

 Elektromotory do 3kW jsou pro napětí 3x400V zapojovány do hvězdy (v zapojení do trojúhelníku 
jsou pro napětí 3x230V). Tyto elektromotory se spouštějí přímo. 

 Elektromotory s výkonem 4 kW a vyšším jsou zapojovány pro napětí 3x400V do trojúhelníku (v 
zapojení do hvězdy pro napětí 3x 690V). Elektromotory s výkonem nad 4kW doporučujeme 
spouštět přepínáním Y - . Jinak dochází k nadměrnému opotřebení řemenů.  

 U elektromotorů s výkonem nad 30 kW doporučuje pro spouštění používat tzv. SOFT START 
rozběh.  

 

  

  
   Obr.24: Zapojení jednootáčkových elektromotorů pro startování hvězda/trojůhelník (od 4kW) 
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Dvouotáčkové elektromotory s přepínáním pólů 4/2 a 8/4 jsou řešeny s jedním vinutím se 
zapojením Dahlander /YY. 

Dvouotáčkové elektromotory s přepínáním pólů 6/4 mají dvě samostatná vinutí v zapojení Y/Y. 

 
   Obr.25: Zapojení Dahlander                                 Obr.26: Zapojení na dvě 2 samostatná vinutí 

   pro2-otáčkové morory s 4/2 a 8/4 póly     pro 2-otáčkové motory s 6/4 póly 

 

 

5.3.2. PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ VENTILÁTORŮ S ŘEMENOVÝM 
PŘEVODEM PŘES FREKVENČNÍ MĚNIČ 
 Provádějte shodně dle pokynů v kapitole 5.2.1 - PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ PŘES FREKVENČNÍ 

MĚNIČ 

 U radiálních ventilátorů s řemenovým převodem je výchozí pracovní křivka ventilátoru již 
nastavena vhodným převodem. V tomto případě použijte pracovní frekvenci 50Hz.  

 Pro nastavení jiného pracovního bodu ventilátoru je možno měnit tuto frekvenci, ale vždy 
pouze směrem dolů (tj. nižší než 50Hz). V případě požadavku na pracovní bod ležící na křivce 
s frekvencí vyšší než 50Hz, kontaktujte zákaznické centrum Janky Radotín, regionálního 
zástupce nebo servisní oddělení. Výpočtem nového pracovního bodu je třeba ověřit, zda se 
tento bod již nenachází nad kritickými otáčkami ventilátoru nebo v oblasti přetížení 
elektromotoru.  

 

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI VE VENTILÁTOROVÉ KOMOŘE 
 Dodržujte bezpečnostní a pracovní předpisy. 

 Oběžné kolo ventilátoru musí být při práci v komoře v klidu. 

 Odpojit hlavní přívod elektrické energie a zabezpečit proti opětovnému zapojení. Je zajištěn 
stav bez přívodu elektrického proudu. 

 Neprovádějte žádné práce na údržbě při běžícím ventilátoru.  

 Všimněte si abnormálního provozního hluku. 

 Kontroluje správný smysl točení oběžného kola ventilátoru podle šipky umístěné na spirální skříni 
nebo kole ventilátoru. 

 Při zastavení chodu ventilátoru nebo přerušení dodávky elektrického proudu se musí omezit 
přívod činné tekutiny do ohřívačů, aby teplota okolí ventilátoru a elektromotoru nepřesáhla 
+40°C. 

 

DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORŮ 
 Uvolnit řemeny převodu povolením napínacích šroubů posunováků a uvolněním šroubů, 

kterými je elektromotor připevněn. Poté se elektromotor vysune ven ze sekce.  

 Pro vyvezení velkých elektromotorů (u jednotek s výškou komory 1650 a více) lze použít závěs 
viz. kapitola 9.2.5. Tento mechanismus není automaticky součástí dodávky, jedná se volitelnou 
výbavu. 

 Závěsem elektromotoru lze manipulovat pouze s elektromotorem, v žádném případě není 
určen k manipulaci s celím soustrojím (elektromotor a ventilátor). 
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5.4. VENTILÁTORY S EC MOTORY  
Tato sekce slouží k dopravě vzduchu. Jsou v ní použity vysoce výkonné radiální ventilátorové moduly s EC 
motory. Každý ventilátorový modul tvoří volné oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami a difuzorem. 
Poháněn je motorem s elektronicky komutovaným rotorem s integrovanou elektronikou. Napájecí napětí 
je dle typu ventilátoru 3x 400V/50Hz popř. 1x 230V (většinou menší typy do příkonu 1000W). Jednotlivé 
ventilátorové moduly se skládají do ventilátorových stěn.  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 Přístroj může být zapnut pouze v případě, že byl správně nainstalován a v souladu s jeho 

zamýšleným použitím 

 nebezpečí úrazu elektrickým proudem - Svorky mohou být pod napětím i v případě, že se 
ventilátor neotáčí (spouští se řídícím signálem). Před otevřením svorkovnice ventilátoru odpojte 
silový napájecí kabel od napájení na všech pólech a počkejte pět minut (od odpojení napětí) 
než dojde k vybití kondenzátorů. 

MONTÁŽ 
 Montáž a elektrická instalace musí být provedena odborně. 

 K připojení používejte pouze kabely, které splňují zadané požadavky na napětí, proudu, 
izolační materiál a zatížení. Doporučujeme použití kabelů pro teplotu až 105 °C. Vždy instalujte 
nejprve ochranný vodič. 

 Konkrétní schéma zapojení je uvedeno na víčku připojovací svorkovnice 

 Všechny kabely instalujte tak, aby se nemohly dotknout rotujících částí 

 Při vedení kabelu se ujistěte, že šroubové kabelové průchodky jsou vyvedeny ve spodní části 
svorkovnice a kabely musí být vždy směrovány dolů. Je třeba zabránit proniknutí vody do 
svorkovnice. Nevyužité průchodky na připojení kabelů se musí zaslepit.  

 Ventilátory se smějí spustit až po připojení jednotky na příslušnou potrubní síť a komory musí mít 
nasazeny všechny panely a zavřené dveře. Při prvním uvedení jednotky do provozu je nutné 
změřit příkony elektromotorů. 

 Při práci na ventilátoru je nutno vypnout zařízení od napájení a zajistit proti opětovnému 
zapnutí. 

PROVOZ 
 Dbejte, aby ventilátor nemohl nasát žádné předměty nebo lepivý prach (např. při najíždění po 

montáži bez filtrů, nebo větrání stavby). Oběžné kolo ventilátoru je z výroby staticky i 
dynamicky vyváženo.  

 Cesty vedení vzduchu u ventilátoru udržujte volné a čisté – nebezpečí v důsledku 
vylétávajících předmětů. 

 Pracovní rozsah teplot je do 40oC  

 V případě poruchy jednoho ventilátoru zabezpečují proudění vzduchu zbývající ventilátory. 

 Motory jsou vybaveny ochranou proti přehřátí, detekcí výpadku fáze, detekcí podpětí a 
ochranou proti zkratu 

MOŽNOSTI ŘÍZENÍ 
 Základní řízení otáček se provádí pomocí analogového signálu 0-10V (4-20mA). Ventilátor je 

trvale pod napájením, ale teprve ve chvíli kdy se na řídících svorkách objeví ovládací napětí 0-
10V se ventilátor rozběhne. Při signálu 10V běží ventilátor na maximálních otáčkách. Ventilátor 
je z výroby naprogramován na optimální provozní parametry. 

 Další možností je řídit výkon pomocí digitálního PWM signálu 

 Motory s výkonem 750W nebo větším jsou vybaveny komunikačním rozhraním RS485/Modbus.  
Toto umožňuje navíc sledovat ventilátory v reálném čase (příkon, otáčky, teplotu, atd.). 

 Poruchové stavy lze vyčíst z vnitřní paměti motoru 

 Vzhledem k tomu že jsou ventilátory s EC motory zapojovány v jednotkách KLMOD paralelně 
(do ventilátorových stěn) je možnost naprogramovat v systému řízení částečný záskok 
v případě poruchy některého z ventilátorů. Zbylé ventilátory můžou pak například zvýšit svůj 
výkon apod. 
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5.5. FILTRY 
Filtrační sekce zajišťuje vyčistění procházejícího vzduchu od pevných částic, nejčastěji prachů. Zachycuje 
a odlučuje však např. i aerosoly, mokrou páru a sníh. Sekce slouží k filtrování vzduchu. Používají se 
kapsové filtry třídy filtrace ISO Coarse 50%-80% a ePM10/60% až ePM1/85%, kazetové filtry délky 48 mm 
třídy filtrace ISO Coarse 60-80% a kovové, tzv. odlučovače tuku s hliníkovou odkapávací vanou. Pro 
zachycení plynných škodlivin a pachů slouží speciální uhlíkové filtry. V jednotkách řady KLMOD se 
používají také kompaktní filtry ePM1/55-85%, filtry H10 až H13, kombinované filtry s předfiltrem a HEPA filtry 
H10 až H13. Rozměry filtračních vložek odpovídají evropskému standardu 

MONTÁŽ - Sekce s kazetovými, kapsovými, kompaktními a HEPA filtry  
 Filtrační vložky jsou uloženy zabalené uvnitř filtrační sekce. Osadí se po montáži jednotky a 

vyčištění celého vzduchotechnického zařízení.  

 ZASUNOVACÍ ULOŽENÍ - filtračních vložek uložených do zasunovacích uložení je nutné nalepit 
na jednu svislou stranu rámečku PE samolepící těsnění s krycí fólií – rozměr 3x6 mm popř.  4x8 
mm - je součástí první dodávky. Jednotlivé filtry se zasunují do kolejnic a vzájemně posouvají 
směrem dozadu v komoře.  

 NACVAKÁVACÍ RÁMEČKY (RA) – v průřezu jednotky je vyskládána filtrační stěna z nacvakáva-
cích  rámečků. Slouží k ukládání kapsových filtrů (krátkých i dlouhých) a kompaktních filtrů. Pro 
kombinované dvojité filtry jsou určeny dvojité rámečky. Jednotlivé filtry se připevňují pomocí 4 
upínacích sponek na mikroporézní těsnění. Kapsové filtry se vyjímají po směru proudění 
vzduchu, filtry s vyšším stupněm filtrace (F7  - H13) se zpravidla vyjímají proti směru proudění 
vzduchu, tzv. do špinavé strany. Konkrétní způsob vyjímání závisí na daném projektu. Na filtry 
ukládané do nacvakávacích rámečků se samolepící těsnění nenalepuje (těsnění je 
součástí rámečku).  

 Před uvedením do provozu se na panel komory namontuje diferenční manometr, signalizující 
zanesení filtrů. Na manometru se nastaví hodnota maximální tlakové ztráty daného typu filtru 
viz tabulka 1 - Přehled všech typů používaných filtrů – tlakové ztráty 

 V případě že je použit vizuální kapalinový manometr, naplní se trubička nemrznoucí kapalinou 
dodávanou s tlakoměrem. 

PROVOZ- Sekce s kazetovými, kapsovými, kompaktními a HEPA filtry 
 Interval výměny filtračních vložek je závislý na provozních podmínkách. Při provozu se filtrační 

vložky postupně zanášejí a zvětšuje se jejich tlaková ztráta. Její velikost se kontroluje 
tlakoměrem. Vzroste-li tlaková ztráta na hodnotu zaneseného filtru viz. tabulka 1, filtrační vložky 
je nutné vyměnit. Doporučuje se tato hodnota na tlakoměru vyznačit. 

 Pro signalizaci zaneseného filtru do systému MaR nastavte na diferenčním manometru 
odpovídající Tlakovou ztrátu zaneseného filtru viz technická specifikace  

 Regenerace (čištění) vložek se neprovádí. 

 Náhradní filtrační vložky lze objednat u výrobce jednotek. 

 U filtračních vložek uložených do zasunovacích uložení je nutné při výměně filtrů za nové 
rámečky nalepit PE samolepící těsnění s krycí fólií – rozměr 3x6 mm popř. 8x4mm na jednu 
svislou stranu rámečku. 

 Při osazování látkových kapsových filtrů nesmí dojít k záměně filtračních vložek za vložky s jinou 
délkou kapes. U filtrů s kratšími kapsami je nižší jejich jímavost. U filtrů s delšími kapsami hrozí 
jejich přesah do následující komory a hrozí např. stržení do oběžného kola ventilátoru, ucpání 
tlumičů nebo jejich spálení o elektrický popřípadě plynový ohřívač.  
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Obr.27: Schéma vyskládání filtrů u jednotlivých velikostí jednotek KLMOD 

 

Obr.28: Typy filtrů pro výměnu jsou uvedeny v technické specifikaci dané filtrační komory 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typ filtru a třída filtrace Rozměr filtrů                  Počet a objednací kód 
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Tab. 2: Přehled vyložení filtrů ve filtračních komorách – počty filtrů 

 Všechny filtry kazetové, kapsové, kompaktní a HEPA Tukové filtry 
 uchycení filtru: U, RA, RS, HEPA uchycení filtru:  W 

velikost 
KLMOD 

592 x 592 mm 
(ks) 

592 x 287 mm 
(ks) 

287 x 592 mm 
(ks) 

287 x 287 mm 
(ks) 

592 x 592 mm 
(ks) 

592 x 287 mm 
(ks) 

287 x 287 mm 
(ks) 

02 - 1 - - - 2 - 
03 - 1 - 1 - 2 2 
04 1 - - - 1 1 - 
06 1 - 1 - 1 2 1 
08 2 - - - 2 2 - 
09 1 1 1 1 2 2 - 
12 2 2 - - 4 - - 
15 2 2 1 1 4 2 - 
16 4 - - - 6 - - 
18 3 3 - - 6 - - 
20 4 - 2 - 6 3 - 
24 6 - - - 9 - - 
25 4 2 2 1 6 5 1 
29 6 - 2 - 9 3 - 
31 6 3 - - 9 3 - 
33 8 - - - 12 - - 
36 6 3 2 1 9 6 1 
37 9 - - - 12 - - 
41 8 4 - - 12 4 - 
43 9 - 3 - 12 4 - 
46 8 4 2 1 12 7 1 
49 12 - - - 16 - - 
50 9 3 3 1 15* 5 - 
51 10 5 - - 15 5 - 
56 12 - 3 - 16 4 - 
58 12 4 - - 20* - - 
62 15 - - - 20 - - 
65 12 4 3 1 20* 5 - 
66 16 - - - 20* 4 - 
72 15 5 - - 25* - - 
74 16 - 4 - 20* 9 - 
83 20 - - - 25* 5 - 

Pozn.: *  vel. 50, 58, 65, 66, 74, 83 mají pro  
tukové filtry atypické dveře 

 

 

 
Kapsové filtry - jsou vyrobeny ze syntetických nebo skelných vláken, médium je uspořádáno do šitých filtračních 
kapes. Rámeček je plastový, separátory dřevěné. Velká filtrační plocha a vysoká jímavost. Uložení je do 
nacvakávacího RA rámečku nebo zasunovací U lišty. Provedení celospalitelné nebo v pozinkovaném rámečku 
(odolné do 100oC). 

Kovové tukové filtry – tvoří je několik vrstev z hliníkového propleteného média vloženého do hliníkového rámu, z obou 
stran chráněného pevnou mřížkou z hliníkového tahokovu. Používají se pro záchyt tukových a olejových aerosolů na 
odtahu z kuchyní, pekáren, udíren, grilů popř. hrubého prachu v průmyslu 

Kompaktní filtry - Sklovláknité médium je vyskládáno do tvaru V a vsazeno do plastového rámu. Velká filtrační plocha a 
vysoká jímavost. Spalitelné bez emisí. Uložení je do nacvakávacího RA rámečku. Je možno je instalovat v otočeném 
uložení (proti směru proudění vzduchu) z důvodu úspory místa. 

Ultrafiltr N – Filtrační kontrukce ze skelného submikronového vlákna ve stabilním kovovém rámu. Velká filtrační plocha, 
dlouhá životnost. Uložení pomocí ukládacích rámu NFG. Jsou určeny pro čisté prostory, jako je farmacie, lékařství, 
jaderné elektrárny a mikroelektronika. 

   krátký kapsový                 dlouhý kapsový                     kovový filtr (tukový)           kompaktní                   ultrafiltr N 
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MONTÁŽ - Sekce s kovovými filtry 
 Kovové filtry se dopravují v komoře jednotky.  

 Jednotka musí být usazena vodorovně.  

 K odtoku zachyceného tuku slouží zachycovací vana a odtoková trubička. V normálním 
provedení je trubička uzavřena zátkou. Pokud provozovatel zjistí, že se ve vaničce hromadí 
zachycený tuk, podle jeho množství a provozního režimu zvolí jednu z možností: 

 při přerušovaném provozu určí interval, kdy se při vypnutém zařízení otevře zátka a 
nahromaděný olej vypustí a zachytí do vhodné nádoby, 

 při nepřerušovaném provozu, nebo nadměrném množství zachyceného oleje osadit sifon, 
pokud byl součástí dodávky (viz.). Výpočtová výška sifonu „h“ musí být pro olej cca o 20% větší, 
vzhledem k menší měrné hmotnosti odváděného oleje. Po jeho osazení kontrolovat funkci a 
určit termíny jeho čistění. K čistění vymytím použijte roztok saponátu v teplé vodě o teplotě do 
50°C. 

PROVOZ - Sekce s kovovými filtry 
 Filtry se při provozu postupně zanášejí prachem a je nutné je vyčistit, nejlépe v době výměny 

látkových filtrů. 

 Čištění se provádí vyklepáním usazených hrubších částí a následným prvním proplachem v 
roztoku saponátu v teplé vodě a dodatečným opláchnutím filtru čistou vodou (tlakovým 
čističem). 

MONTÁŽ – Sekce s filtry s aktivním uhlím 
 Filtrační patrony s aktivním uhlím se dopravují samostatně. Do komor (bloků) se osadí při 

konečné montáži po vyčištění celého vzduchotechnického zařízení. 

PROVOZ – Sekce s filtry s aktivním uhlím 
 Při provozu se povrch aktivního uhlí filtračních vložek zanáší a postupně ztrácí svoji sorpční 

schopnost. Stupeň nasycení aktivního uhlí se určuje podle nárůstu hmotnosti. Výměna náplně 
se doporučuje při dosažení povoleného nárůstu hmotnosti viz. tabulka 3 (max. cca 
1,2 násobku hmotnosti čistého stavu). 

 Při vlhkosti vzduchu nad 70% dochází k poklesu sorpčních vlastností (při vlhkosti 90% je 
kapacita filtru již jen 50%). Vzduch s mokrou párou (100%) navíc poškodí plášť filtračních 
patron korozí. 

 Regeneraci aktivního uhlí z použitých sorpčních vložek (patron) provádí jejich výrobce. 

 

 

Tab. 3: Filtry s aktivním uhlím – povolený nárůst hmotnosti 
 
 
Náplň patron 

Účinnost záchytu 
škodlivin 

Adsorpční kapacita  
(povolený nárůst 

hmotnosti) 
KS – SC40 pro adsorpci organických uhlovodíků a 
zápachů ze vzduchu 

průměrně 60 - 75%  25 % 

Speciální impregnovaná aktivní uhlí   

KS - KR1   pro záchyt čpavku z plynů a ze vzduchu 80 – 90% 20 % 
KS - KC10  k záchytu kyselých par z plynů a ze vzduchu 
(částečně SO2) 

60 – 90% 10 % 

KS - J42   k záchytu sulfátů ze vzduchu 85 – 90% > 95 % 

KS – HS10  k záchytu formaldehydu ze vzduchu 80 – 90% 20 % 

KS – SQ21  k záchytu par rtuti ze vzduchu a z plynů 95 – 98% 20 % 

KS - CCA   k záchytu fosfátů ze vzduchu 90 – 95% 5 % 

KS - RKJ 1 k záchytu radioaktivního metyljodidu  99% 12 % 

KS – ZS10  k záchytu aminů ze vzduchu a z plynů 75 – 80% 10 % 
 

 

5.6.  
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5.7. VODNÍ OHŘÍVAČ 

MONTÁŽ 
 Ohřívací sekce jsou opatřeny štítkem, který znázorňuje způsob zapojení výměníků v protiproudu. 

Zapojení v protiproudu se musí bezpodmínečně dodržet. 

 

 
Obr.29: Připojení výměníků v protiproudu 

 

 Při utahování přípojek výměníku je nutné např. druhým klíčem přidržet hrdlo výměníku tak, aby 
se utahovací moment nepřenášel na těleso výměníku. 

 Veškeré potrubí musí být připevněno nezávisle na výměnících. Potrubní rozvody činných 
tekutin nesmí svou hmotností a dilatačními silami působit na bloky jednotky nebo na výměníky. 
Přípojky musí být provedeny tak, aby dilatace trubek vlivem teploty nezpůsobila nadměrné 
zatížení hrdel. 

 Instalace čidel a snímačů teploty se doporučuje v místě profilů komor (bloků). Každý takto 
vytvořený otvor v profilu je nutné řádně utěsnit. 

 Za vodní ohřívač je nutné umístit kapilární čidlo protimrazové ochrany. Je vhodné jej umístit na 
plechové díly výstupní strany výměníku nebo do samostatné komory protimrazové ochrany. 

 Ochranou proti zamrznutí se musí vybavit i jednotky, jež nejsou ve stálém provozu, např. záložní 
jednotky. Doporučený způsob ochrany ohřívačů před zamrznutím při provozu je uveden v 
kapitole.5.7 

 Jednotky odstavené z provozu se musí chránit před zamrznutím vypuštěním vody a ze všech 
částí jednotky. Pro možnost vypuštění vody musí být v potrubním rozvodu v bezprostřední 
blízkosti připojovacích hrdel vypouštěcí a odvzdušňovací ventily tak, aby mezi výměníky a 
ventily nebyla žádná další armatura. 

 Odvzdušňovací ventil, pokud není namontovaný, musí být usazený na nejvyšším místě přívodu 
teplé vody. 

PROVOZ 
 Před uvedením do provozu se kontroluje připojení činných tekutin do výměníků, funkce 

uzavíracích ventilů a protimrazové ochrany. 

 Při zahájení provozu se výměníky musí odvzdušnit.  

 Při teplotě venkovního vzduchu pod +5°C se musí před spuštěním ventilátoru otevřít přívod 
činné tekutiny do ohřívače. Teplota ohřátého vzduchu před ventilátorem přitom nesmí 
překročit +40°C. 

 Maximální teplota topného média je 110°C a maximální provozní tlak média je 2 MPa. Všechny 
výměníky jsou zkoušeny vnitřním tlakem 3 MPa. 

 Při zastavení chodu ventilátoru musí být zajištěno současně uzavření přívodu činné tekutiny do 
ohřívačů. 

 Voda pro vodní výměníky nesmí obsahovat nečistoty způsobující zanášení, zejména produkty 
koroze ocelových a litinových částí. Pro zabránění vzniku těchto nečistot je nutné užívat 
chemicky upravenou vodu o parametrech dle ČSN 07 7401. 

 Vodíkový exponent pH 7 – 9. 

 Tvrdost vody 1,0 mval.l-1. 

 Obsah chloridů max. 30 mg.l-1. 

 Obsah fosforečnanů přepočtený na P2O5, min. 15 mg.l-1. 

provedení pravé provedení levé

vstup

výstup

výstup

vstup

zaústění hrdel dovnitř 
provedení pravé

zaústění hrdel dovnitř  
provedení levé

výstup

vstup

vstup

výstup
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Zapojení regulačního uzlu na topné vodě 
 Kontrolujte, zda jsou dodrženy zásady projekčního řešení. Ohřívače je nutné navrhovat bez 

zbytečných výkonových rezerv. Předimenzování zvyšuje nebezpečí jejich zamrznutí. 

 Zajistit napojení všech spotřebičů včetně obvodů měření a regulace protimrazové ochrany na 
náhradní elektrický zdroj. 

 Při směšování venkovního a oběhového vzduchu dbejte na promíchání vzduchu před vstupem 
na vodní ohřívač. Pokud nelze Před ohřívačem se musí přivádět studený vzduch v horní části 
jednotky, co možná v největší vzdálenosti od ohřívače.  

 První vodní ohřívač, který je ve styku s venkovním vzduchem, musí mít vlastní oběhové 
čerpadlo, tj. regulaci změnou teploty při stálém průtoku vody ohřívačem. Stálý jmenovitý 
průtok topné vody zabraňuje zamrznutí při krátkodobém poklesu teploty topné vody oproti 
projektovaným hodnotám nebo při rozdílných tlakových ztrátách jednotlivých vodních cest 
ohřívače. Rovněž rozdělení teplot na ploše ohřívače je rovnoměrnější. 

 Je nutné snímat teplotu vody vystupující z ohřívače a teplotu venkovního vzduchu. 

 Správně dimenzovat regulační prvky a oběhové čerpadlo topné vody. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Obr.30: Schémata s doporučenými způsoby zapojení regulačního uzlu vodního ohřívače 

 Zapojení 1 a 2 zajišťuje konstantní průtok topné vody v ohřívači i v přívodním okruhu při všech 
provozních stavech.  

 Zapojení 3 reguluje topný výkon změnou průtok topné vody v ohřívači i v přívodním okruhu.  

Důležitá upozornění 
 Mrazem poškozené výměníky nejsou předmětem záruky! 

 V zimním období při zastavení chodu jednotky, např. při výpadku elektrického proudu, je nutné 
mít na zřeteli nebezpečí možného zamrznutí výměníku. 

 Špatné zapojení výměníku – např. souproud místo požadovaného protiproudu – způsobí pokles 
výkonu cca o 30%! 

 Jediná spolehlivá ochrana proti zamrznutí je použití nemrznoucí glykolové směsi ve výměníku a 
systému místo vody. 
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5.8. PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 
Čidlo teploty vzduchu za ohřívačem: 

 Při použití kapilárního snímače teploty se kapilára umístí do celého průřezu činné plochy 
výměníku. Umístění tělesa termostatu musí být řešeno tak, aby nebyl ovlivněn vnějšími 
teplotami, např. jeho umístěním do volné sekce za ohřívačem. Kapilára se montuje na zadní 
(teplou) stranu výměníku (ohřívače). Vytvářejí se rovnoměrné úhlopříčné smyčky přes trubky 
tepelného výměníku ve vzdálenosti 5 cm. Poloměr ohybu kapiláry by měl být minimálně 20mm. 
Při průchodu kapiláry ostrým panelem nebo stěnou kanálu je nutno použít průchodky. 

 Stonkový snímač teploty se umisťuje do spodní části jednotky nebo potrubí. Při poklesu teploty 
vzduchu za ohřívačem na +5°C se klapka na přívodu vzduchu k ohřívači samočinně uzavírá a 
musí se odstranit příčina poklesu teploty vzduchu. 

 Při dalším poklesu teploty vzduchu za ohřívačem na +2°C se vzduchotechnické zařízení 
odstavuje z chodu. Hlavní čerpadlo topné vody zůstává v chodu. 

 Zařízení se může opětovně spustit ručně až po zjištění a odstranění příčin poklesu teploty 
vzduchu. 

Čidlo venkovní teploty: 

 Poklesne-li venkovní teplota na +1°C, musí se uvést do chodu oběhové čerpadlo prvního 
ohřívače bez ohledu na to, je-li vzduchotechnické zařízení v chodu nebo v klidu. Přitom se 
předpokládá chod hlavního čerpadla. 

Čidlo teploty vody: 

 Při poklesu teploty topné vody za ohřívačem na +12 až +15°C otevírá regulační ventil přívod 
topné vody do ohřívače na maximum. Při dosažení teploty topné vody za ohřívačem asi +40°C 
se vrací regulační ventil do původní polohy. 

 

5.9. PARNÍ OHŘÍVAČ 

MONTÁŽ 
 Ohřívače jsou podle velikosti dodávány buď smontované a tvoří jeden dopravní a montážní 

celek, nebo jsou rozloženy na několik montážních celků (u větších a těžších ohřívačů).   

 Činnou tekutinou je sytá pára do tlaku 1,7 MPa (absolutní) s teplotou do 200oC. 

 Zapojení ohřívače do parního systému se provede pomocí hrdel. Hrdlo pro přívod páry má 
větší průměr než hrdlo pro odvod kondenzátu. Parní okruh musí být dokonale utěsněn. 

 Vypouštěcí a odvzdušňovací ventily nejsou součástí dodávky ohřívače. 

 Ohřívače musejí být zajištěny na přívodním a odvodním potrubí tak, aby nejvyšší dovolený tlak 
a teplota nemohly být za provozu překročeny. 

 Menší jednotky mají jeden výměník, ohřívače u velkých jednotek tvoří několik výměníků 
svedených uvnitř sekce do jednoho přívodního a jednoho kondenzátního potrubí.  

PROVOZ 
 Před uvedením do provozu se kontroluje připojení činných tekutin do výměníků, funkce 

uzavíracích ventilů a protimrazové ochrany (dle kap. 5.6). 

 Na výstupu z výměníku musí být nainstalován vhodný kondenzační hrnec. 

 Zapojením do vzduchového systému je ohřívač připraven k činnosti. Otevřením přívodního 
parního ventilu a spuštěním ventilátoru je topný systém uveden do provozu. 

 Jako ochranu výměníku před zamrznutím doporučujeme snímat teplotu vzduchu za ohřívačem 
kapilárovým termostatem (min. 5oC) a současně snímat teplotu vody v kondenzátním potrubí 
(min.10oC). 

 U venkovního provedení musí být zajištěno přívodní i odvodní potrubí media proti zamrznutí 
např. izolací a topným kabelem. 

 Při zastavení chodu ventilátoru musí být zajištěno současně uzavření přívodu činné tekutiny do 
ohřívačů. 
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5.10. ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 
Sekce slouží k ohřevu vzduchu pomocí elektrických topných tyčí. Topné tyče jsou uvnitř sekce propojeny 
do několika topných sekcí. Topný výkon ohřívače se reguluje spínáním jednotlivých topných sekcí, popř. 
tyristorovou spojitou regulací výkonu. Každá topná sekce je tvořena jednou nebo více trojicemi topných 
tyčí 230V (výkon 500W- 5kW) propojenými vzájemně do hvězdy. Napájení jednotlivých topných sekcí 
ohřívače je společně se svorkami bezpečnostního a havarijního termostatu vyvedeno ve svorkovnici 
uvnitř jednotky. Každá topná sekce se připojuje samostatně na elektrický rozvod 3x400V/ 50Hz. 
Bezpečnostní a havarijní termostat je zapojen jako rozpínací kontakt. Přes plášť jednotky jsou v místě 
svorkovnice zhotoveny průchodky pro kabely. Součástí každého ohřívače je revize elektro dle ČSN. 

MONTÁŽ 
 Údaje o konkrétním elektrickém ohřívači včetně elektrického zapojení jsou uvedeny v 

montážním a provozním návodu, který se dodává s každým elektrickým ohřívačem a je 
umístěn v plastovém obalu na panelu sekce.  

 Práce s elektrickým ohřívačem smí provádět pracovník s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. 

PROVOZ 
 Elektrický ohřívač nesmí být zapnut bez chodu ventilátoru jednotky. Je proto nutné při návrhu 

regulace a elektrické instalaci zajistit možnost zapínání elektrického ohřívače až po spuštění 
ventilátoru klimatizační jednotky. Po vypnutí elektrického ohřívače se musí ponechat ventilátor 
jednotky v rozmezí 6-12 minut v chodu, aby došlo k ochlazení topných těles. Při nedodržení této 
podmínky výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené teplem akumulovaným 
v tělese elektrického ohřívače. 

 Je-li ve směru proudu vzduchu před elektrickým ohřívačem umístěna filtrační sekce s 
kapsovými filtry, musí se před prvním startem jednotky zkontrolovat, zda nejsou filtry porušené a 
zda jsou dostatečně daleko od topných tyčí ohřívače! 

 Bezpečnostní a havarijní termostat musí být vždy řádně zapojen do systému řízení. Při rozepnutí 
kontaktu musí dojít k vypnutí elektrického ohřívače. Bezpečnostní termostat se resetuje 
automaticky, ve chvíli kdy dojde k vychladnutí ohřívače, havarijní termostat je nutno resetovat 
ručně. Mezi okamžikem přehřátí termostatu a možností ručního odblokováním musí dojít k 
poklesu teploty pod hodnotu nastavenou na termostatu. Podmínkou pro opětovné spuštění 
ohřívače je odstranění příčiny přehřátí. Bezpečnostní termostat je standardně nastaven na 
teplotu 50oC, havarijní termostat na teplotu 75oC. 

 Rychlost proudění vzduchu v činném průřezu jednotky nesmí být nižší než 1,5 m/s , jinak dojde 
k přehřívání topných spirál. U jednotek s proměnlivým vzduchovým výkonem je potřeba toto 
ošetřit  nastavením vyšší hodnoty minimálních otáček (viz. nastavení frekvenčního měniče). 

 Výstupní teplota vzduchu z elektrického ohřívače může být maximálně 50oC. Pro ohřev na vyšší 
teploty vzduchu je třeba objednat speciální provedení elektrického ohřívače.  

 Standardní Elektrický ohřívač nesmí být umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu, v blízkosti 
elektrického ohřívače nesmí být skladovány výbušné a snadno zápalné látky.  

 

 

 

   Obr.31: Příklad zapojení elektrického ohřívače 
  

HAVARIJNÍ TERMOSTAT
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AUTOMATICKÝ RESET

U1  V1   W1 U2  V2   W2 

+ Co

+ Co
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5.11. PLYNOVÝ OHŘÍVAČ 
Sekce plynového ohřívače jsou používány k ohřevu vzduchu v klimatizačních jednotkách spalováním 
plynu.. Podle druhu použitého hořáku je v ohřívačích spalován zemní plyn, svítiplyn, propan butan, topná 
nafta nebo LTO.  

Sekce plynového ohřívače je vždy vybavena vlastní sadou protokolů a dokumentů dle požadavků 
platných norem pro provoz plynových zařízení. Tato dokumentace je doručena samostatně. 

PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE: 

o Záruční list. 

o Protokol o zprovoznění výměníkového dílu ohřívače – vyplní kvalifikovaný pracovník montážní 
firmy. Kontroluje se zapojení bezpečnostních prvků, funkce klapek, provedení montáže atd.  

o Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku tj. Protokol o kusové zkoušce. Tento protokol potvrzuje 
technické a výkonové parametry ohřívače 

o Certifikát č.: E -30-00663-02-rev.1  (plyn. paliva) resp. B-30-00664-02 (kapalná paliva) SZÚ Brno
  

o Prohlášení o shodě 

o Doporučené elektrické schéma 

o Návod termostatu ESD3J 

o Rozměry výměníkových dílů ohřívačů  

o Další informace: podmínky pro nakládání a transport ohřívačů vzduchu, popis výrobku, návod 
pro montáž, návod pro obsluhu, návod pro údržbu.             

 

TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA 
Plynové ohřívače podléhají povinné kontrole a to zejména Zkoušky typové a Zkoušky výrobní 

Zkoušky typové - tyto zkoušky provádí Strojírenský zkušební ústav Brno s.p., zkušebna 202, Hudcova 56b, 
621 00 Brno a platí pro daný typ zařízení 

Zkoušky výrobní, tj. Protokol o kusové zkoušce - tyto zkoušky jsou prováděny ve výrobním závodě na 
každém vyrobeném výměníkovém dílu. V rámci výrobních zkoušek jsou prováděny následující zkoušky 
a kontroly: 

  kontrola svárů skříně 

  kontrola svárů výměníku 

  kontrola vnějších připojovacích rozměrů 

  kontrola povrchové úpravy 

  kontrola úplnosti přístroje a příslušenství 

Technický dohled provádí Strojírenský zkušební ústav Brno podle směrnice 2009/142/EC ( odpovídá 
nařízení vlády č. 22/2003 Sb. ) příloha II. čl. 2.3. Dohled provádí formou nahodilých kontrol. 

 

ZÁKLADNÍ POPIS  
Sekci plynového ohřevu tvoří spalovací komora a plynový hořák. Spalovací komora je svařená z plechu, 
je konstruována s použitím několika materiálů (ocel 11, žárupevné materiály, nerez) tak, aby byla 
dosažena co nejdelší životnost komory.  Na přední straně výměníkového dílu je příruba sloužící k 
připevnění hořáku. Vyhořelé palivo je odváděno z výměníkové komory komínovým vývodem pomocí 
potrubí do komína. Vzduch je ohříván prouděním kolem spalovací komory a přes její trubkovnici. Vnější 
opláštění komory tvoří standardní panely jednotek KLMOD, použité profily jsou bez plastových vložek (z 
důvodu vyšší tepelné odolnosti). Každý výměníkový díl je na výstupu ohřívaného vzduchu osazen trojitým 
termostatem ( T1, T2, T3 ), který musí být zapojen do elektrických ovládacích obvodů kompletního 
ohřívače vzduchu a který zajišťuje jeho bezpečný provozní režim. Termostat není určen pro regulaci 
požadované teploty. Komora ohřívače je vybavena klapkami pro regulaci množství vzduchu na 
spalinový výměník tzv. bypass. Tyto klapky doporučujeme řídit pomocí servopohonu. Ohřívač je vybaven 
odvodem kondenzátu ze spalovací komory ( trubka ½“ ). Ohřívače jsou vyráběny v provedení vnitřním 
nebo venkovním. Vnitřní provedení s elektrickým krytím IP 40 lze používat do prostředí obyčejného 
základního. Venkovní provedení s elektrickým krytím IP 43 je určeno do prostředí venkovního. Hořák a 
trojitý termostat jsou opatřeny příslušnými kryty chránícími uvedené přístroje proti atmosférickým srážkám. 
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Při použití výměníkového dílu musí být dodržen průtok vzduchu a požadovaný tepelný příkon uvedený v 
technické dokumentaci, na výrobním štítku a v kupní smlouvě. 

Správnou funkci výměníkového dílu lze zaručit jen při dodržení těchto pracovních podmínek: 

 jmenovitý tepelný příkon ( kW ) 

 dodržen jmenovitý průtok vzduchu ( m3/hod )  

 odpovídající tlak a průtok plynu (viz. dokumentace) 

 správná vstupní teplota vzduchu (obvykle pro standardní provedení do 40°C ) 

 zajištění správného obtoku výměníkové komory 

 zabránění vzniku komínového efektu a zpětného proudění 

 správné zapojení termostatů T1, T2, T3 

 dodržení prostředí venkovní / vnitřní.  

 

MONTÁŽ  
 Výměníkový díl se ukládá na vodorovnou dostatečně pevnou podlahu nebo rám, sklon nesmí 

být větší než 5 mm na šířku ohřívače.  

 Umístění musí být provedeno tak, aby umožnilo čištění trubkového prostoru a popř. výměnu 
spalovací komory. Pro běžnou údržbu je potřeba min. 600m od hořáku na straně obsluhy, u 
velkých výměníků (cca nad 500kW) s revizním otvorem zezad rovněž 600m ze zadní strany. Pro 
výměnu spalovací komory je nutný prostor šířka jednotky + 200mm.  

 Zkontrolovat dotažení šroubů upevňujících na straně hořáku výměníkovou komoru. Na panelu 
kryjícím trubkovnici výměníkové komory (naproti komínu) nesmí být nic instalováno z důvodu 
demontáže při čištění trubkovnice. 

 Dodržujte bezpečné vzdálenosti. Skutečná vzdálenost výměníkového dílu od hořlavé hmoty 
nesmí být menší než bezpečnostní vzdálenost, která je 200 mm - dle ČSN 061008:97. Není li 
možno tuto vzdálenost dodržet je nutno použít ochrannou clonu vyrobenou z materiálu 
hořlavosti A nebo B. Tloušťka ochranné clony musí být nejméně 3mm, ochranná clona musí mít 
stálou polohu mezi spotřebičem a chráněnou hmotou ve vzdálenosti (30 +5 mm) od chráněné 
hmoty. Ochranná clona musí přesahovat chráněnou hmotu až k nejbližší stěně (stropu) z 
nehořlavé hmoty, nejméně však 300 mm na horní straně a 150 mm na bočních stranách. Při 
použití ochranné clony lze předepsanou vzdálenost zmenšit nejvýše o polovinu. 

 Instaluje-li se výměníkový díl na podlahu z hořlavého materiálu, použije se v tomto případě 
izolační, nevodivá podložka. Hmota použitá pro izolační podložky - stupeň hořlavosti A, B musí 
být odolná proti mechanickým účinkům zatížení. Rozměry podložky minimálně stejné jako je 
půdorys výměníkového dílu. Tloušťka izolační podložky je minimálně 5 mm. 

 V místě umístění výměníkového dílu nesmí být skladovány žádné hořlaviny, tímto by mohlo 
vzniknout nebezpečí požáru 

 Výměníkový díl se umisťuje do klimatizační jednotky tak, aby byl docílen optimální obtok 
proudícího vzduchu kolem spalovací komory. 

Připojení na kouřovod (komín) 
 Instalace kouřovodu musí odpovídat všem platným normám a musí ji provést odborná firma. 

 Statický tlak v místě zaústění může být 0 Pa. 

 Bezpodmínečnou nutností u všech provedení plynových ohřívačů je zajištění odvodu 
kondenzátu z komínového odtahu spalin a z výměníku. 

Montáž hořáku 
 Výměníkové díly jsou osazovány tlakovými hořáky s jednostupňovou, dvoustupňovou nebo 

plynulou regulací pro příslušné topné medium. Hořák není součástí dodávky výměníkových dílů, 
je expedován samostatně. 

 Pro hořák, který je nainstalován na výměníkovém dílu platí návod, který je s ním dodáván od 
výrobce. 

 Před instalováním hořáku je nutné dotáhnout šrouby hořákové příruby. 

 Přípojku topného media musí provádět odborná firma (dle příslušného projektu) a musí 
odpovídat normám pro provoz daného typu hořáku. 

 Regulační řadu plynového hořáku instalujte tak, aby nebránila sejmutí servisního panelu 
trubkovnice a tak aby bylo možno provádět čištění trubkovnice. 
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 Montáž a seřízení hořáku provede servisní pracovník výrobce hořáku. Po předání protokolu 
seřízení hořáku a provedení příslušných revizí, je výměníkový díl připraven ke kolaudaci a 
provozu. 

 Výměníkové díly jsou standardně osazovány přírubami s těsněním pro montáž hořáku 
prostřednictvím šroubových spojů. U venkovního provedení výměníkového dílu je nad hořák 
přišroubován příslušný protidešťový kryt. 

 U venkovního provedení doporučujeme použít topný kabel pro vyhřívání hořáku TKW 53/ TKW 
58 (volitelné příslušenství). Topný kabel brání zamrznutí servopohonu hořáku v době, kdy je 
hořák vypnutý. Topný kabel se ovine kolem multibloku (případně regulátoru tlaku plynu), 
průchodkou se zavede pod kryt hořáku, kde se ovine kolem elektromotoru. Termostat se umístí 
do dolního volného rohu skříně hořáku a nastaví se na +5°C. Elektrické napájení je ze 
svorkovnice hořáku. Připojení se provede vložením konektoru kabelu mezi sedmipólové 
konektory zásuvky hořáku. 

 Před instalováním zkontrolujte, zda místní podmínky rozvodu paliva, vlastnosti paliva, přetlaku a 
stávající stav nastavení ohřívače jsou kompatibilní. 

Elektroinstalace 
 Elektrickou instalaci musí provést odborná firma a zajistit el. revizi ve smyslu ČSN 33 2000-6-61. 

 Na panelu kryjící víko trubkovnice neinstalovat žádné prvky znesnadňující jeho demontáž. 

 Plynové ohřívací komory jsou dodávány bez elektrického ovládání, komora je pouze osazena 
jedním trojitým termostatem na výstupu vzduchu z ohřívací komory. Trojitý termostat obsahuje 
termostaty: 

o T1: bezpečnostní, rozpínací termostat. Nevratný. Nutný ruční reset 

o T2: provozní, rozpínací vratný termostat 

o T3: ventilátorový spínací termostat 

 

 Kontakt bezpečnostního termostatu T1 musí být zapojen do napájecí fáze hořáku, aby zajistil 
jeho vypnutí v libovolném (třeba i poruchovém) stavu hořáku. 

 Kontakt provozního termostatu T2 je zapojen v obvodu svorek T1 a T2 hořáku a vypíná jej 
provozně při zvýšení teploty nad nastavenou hodnotu. 

 Kontakt ventilátorového termostatu T3 zajišťuje zapínání ventilátoru a jeho doběh (ochlazení 
spalovací komory) po vypnutí hořáku.  Ventilátory nesmí být vypnuty dříve, než dojde 
k rozepnutí termostatu T3. 

 U venkovního provedení ohřívače je trojitý termostat opatřen krytem. 

 Ohřívač je vybaven svorkou pro ochranné pospojování dle ČSN 32 2000-4.41. 

 U trojitého termostatu ESD3J je bezpodmínečně nutné zapojit svorku „zem“ s vodičem PE, aby 
se zamezilo vlivu případných naindukovaných napětí do čidla termostatu. 

Regulace 
Komory jsou osazovány hořáky Weishaupt (popř. jiný výrobce) s dvoustupňovou/plynulou regulací. 
Hořáky je tudíž možné ovládat dvoustupňově pomocí termostatů (zapnout/vypnout, 1/2 stupeň) nebo 
pomocí PI regulátoru plynule podle teploty v prostoru. 

Plynové ohřívací komory jsou vybaveny bypassovou komorou která rozděluje vzduch do prostoru 
výměníku a do bypassu. Pomocí bypassového obtoku je možné přesně regulovat výstupní teplotu 
vzduchu z ohřívače a optimalizovat účinnost přestupu tepla. Bypassový obtok včetně klapky je 
integrován do skříně komory. Klapka se ovládá pomocí servopohonu (není součástí dodávky).  

Před bypassovou komorou musí být umístěna volná komora dostatečné délky, aby došlo 
k rovnoměrnému rozdělení vzduchu na výměník a do bypassu. 

Doporučená logika řízení:  Plynový hořák je výkonově regulován podle požadované teploty. Klapky 
bypassu se regulují podle teploty spalin (měřenou v kouřovodu) tak, aby nedocházelo k přehřívání 
komory ani kondenzaci spalin. Optimální stav je otevíráním bypassu udržovat teplotu spalin cca 160 °C. 
Tato hodnota částečně závisí na velikosti výměníku, může být co nejnižší, ale nesmí docházet k nadměrné 
kondenzaci spalin. V případě, že teplota spalin stoupá, je nutné pouštět více vzduchu přes výměník a 
naopak.  

Při náběhu hořáku je nutné počítat s rychlostí otevírání klapek, aby nedocházelo k přehřívání výměníku.  

Nesmí být možné vypnout ventilátory a hořák nechat zapnutý! 
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PROVOZ 
 Při provozu je třeba hlídat zejména výpadek bezpečnostního termostatu T1. Při překročení max. 

teploty nastavené na trojitém termostatu T1 (100÷120°C), který je umístěn volitelně vlevo nebo 
vpravo nad hořákem, je hořák vypnut a zablokován. K tomu, aby byl umožněn nový 
automatický start hořáku, je třeba resetovat výpadek na trojitém termostatu. Mezi okamžikem 
zablokování hořáku a odblokováním trojitého termostatu musí dojít k poklesu teploty pod 
hodnotu nastavenou na termostatu T1. Podmínkou pro opětovné spuštění ohřívače je 
odstranění příčiny přehřátí. 

 Použitý elektronický termostat umožňuje resetování bezpečnostního termostatu T1 dálkově 
(např. tlačítkem umístěným na dveřích ovládací skříňky), což je výhodné u výměníkových dílů 
umístěných ve špatně přístupných místech (např. zavěšených pod stropem). 

 Při výpadku napájecího síťového napětí (během chodu hořáku) dojde, vlivem 
naakumulovaného tepla ve výměníkové komoře a nefunkčnosti ventilátoru, ke zvýšení teploty. 
Pokud teplota přesáhne hodnotu nastavenou na bezpečnostním termostatu T1, tento rozepne 
a odpojí napájení hořáku. Elektronický termostat se při opětovném zapnutí sítě resetuje sám, 
pokud teplota již poklesla pod nastavenou hodnotu (při dlouhodobějším výpadku sítě). Při 
krátkodobějším výpadku je nutné počkat, až komoru ochladí ventilátor a teprve potom 
provést ruční reset. 

 Po odborném uvedení do provozu nemohou být nastavené parametry zařízení v zájmu 
zajištění bezporuchového provozu dále měněny. 

 Plynový ohřívač nesmí být umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

 Plynový ohřívač nesmí být zapnut bez chodu ventilátoru jednotky.  

 Není možné vypnout celé zařízení (hořák i ventilátory) bez zajištění doběhu ventilátorů pro 
ochlazení výměníku. Teplo naakumulované ve výměníku by mohlo vlivem proudění poškozovat 
okolní zařízení! 

 

 

5.12. VODNÍ CHLADIČ  

MONTÁŽ 
 Chladící sekce jsou opatřeny štítkem, který znázorňuje způsob zapojení výměníků v protiproudu. 

Zapojení v protiproudu se musí bezpodmínečně dodržet. 

 

 
Obr.32: Připojení vodních chladičů v protiproudu 

 

 
 Při utahování přípojek výměníku je nutné např. druhým klíčem přidržet hrdlo výměníku tak, aby 

se utahovací moment nepřenášel na těleso výměníku. 

 Veškeré potrubí musí být připevněno nezávisle na výměnících. Potrubní rozvody činných 
tekutin nesmí svou hmotností a dilatačními silami působit na bloky jednotky anebo na výměníky. 
Přípojky musí být provedeny tak, aby dilatace trubek vlivem teploty nezpůsobila nadměrné 
zatížení hrdel. 
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 Většina chladících sekcí je vybavena eliminátorem kapek, který slouží 
k zachycování kapek kondenzátu unášených vzduchem při vyšších 
rychlostech v komoře. Při případné manipulaci s eliminátorem kapek je 
nutné při jeho zpětné montáži dbát na správné umístění (viz. obr. – šipka 
znázorňuje směr proudění vzduchu). 

 Kontrolujte polohu eliminátoru kapek – je umístěn vždy po proudu 
vzduchu za chladičem.  

 Instalace čidel a snímačů teploty se doporučuje v místě profilů komor 
(bloků). Každý takto vytvořený otvor v profilu je nutné řádně utěsnit. 

 Jednotky odstavené z provozu nebo jednotky jen s chladící sekcí pro 
letní chlazení se musí chránit před zamrznutím vypuštěním vody a 
případně kondenzátu ze všech částí jednotky. Pro možnost vypuštění 
vody musí být v potrubním rozvodu v bezprostřední blízkosti 
připojovacích hrdel vypouštěcí a odvzdušňovací ventily tak, aby mezi výměníky a ventily 
nebyla žádná další armatura. 

 Odvzdušňovací ventil, pokud není namontovaný, musí být usazený na nejvyšším místě přívodu 
studené vody. 

 Zbytková voda po vypuštění výměníku se musí odstranit stlačeným vzduchem. 

 Výměníky s přímým chlazením mají výrobcem určená chladiva, která se musí použít, aby byl 
dodržen chladící výkon. 

 

 

5.13. CHLADIČ S PŘÍMÝM VÝPARNÍKEM 
 Chladiče s přímým výparníkem jsou navrhovány a vyráběny vždy přesně pro danou aplikaci, tj. 

pro konkrétní kondenzační jednotku a daný vzduchový výkon. Ve spojení s jinou kondenzační 
jednotkou nemusí pracovat správně. Přímé výparníky jsou vyráběny v provedení pravém a 
levém - podle strany připojení chladivových Cu potrubí.   

 Výměník s přímým chlazením je z výroby naplněn dusíkem. 

 Zdroj chladu není součástí standardní dodávky zařízení. 

 Zapojení chladivového okruhu pro přímé chlazení musí provést odborná firma. Na 
chladivovém okruhu je povinnost provést Zkoušku úniku chladiva. Tuto zkoušku provádí pouze 
technik s patřičným oprávněním (dle zákona) 

 

 

             Obr.34: Připojení chladičů s přímým výparníkem  
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5.14. ROTAČNÍ REGENERÁTOR ZZT 
Doprava rotačního výměníku se provádí běžnými dopravními prostředky a musí být vždy provedena ve 
svislé 

poloze (tj. osa rotace horizontální). Při dopravě je nutno rotační výměník zajistit proti překlopení a 
poškození. 

Ochranu před poškozením zajišťuje dopravce. V případě prokázaného nedodržení způsobu manipulace 
a dopravy nemůže být uznána případná reklamace a výrobce není vázán zárukou na tento výrobek. 

VARIANTY DODÁNÍ ROTAČNÍCH REGENERÁTORŮ 
 

1/ Malé jednotky s výškou jednoho patra do 1340 mm mají komoru rotačního regenerátoru dodánu 
vcelku, zkompletovánu vč. kola z výrobního závodu.  Komory ROV, které nepřesahují boční profil 
jednotky, se spojují standardními vnějšími spojkami. Komory ROV, 
které přesahují boční profil jednotky, se spojují standardními 
vnitřními spojkami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Větší jednotky, s výškou jednoho patra od 1650 mm mají komoru rotačního regenerátoru rozdělenu na 
spodní díl, horní díl a samotnou vestavbu rotačního regenerátoru. Realizační firma na místě instalace 
zkompletuje komoru a osadí rotační regenerátor. Rotační regenerátory s kolem do průměru 2620mm 
jsou dodávány standardně vcelku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Rotační regenerátory s velkým kolem od průměru 2850 mm a více jsou dodávány vždy 
v demontovaném provedení. Kolo je rozděleno na 4 nebo 8 kruhových výsečí, rám na 2 nebo 4 díly. 
Kompletace výměníku se provádí až na místě instalace. Montáž provádí servis JANKA Radotín.  
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MONTÁŽ ROTAČNÍHO REGENERÁTORU DODANÉHO S DĚLENOU SKŘÍNÍ 
Jednotky, s výškou jednoho patra od 1650 mm mají komoru rotačního regenerátoru rozdělenu na spodní 
díl, horní díl a samotnou vestavbu rotačního regenerátoru. Realizační firma na místě instalace 
zkompletuje komoru a osadí rotační regenerátor. 

 

 
1/ Ustavte spodní díl komory  2/ shora vsuňte vestavbu rotačního 3/ nasuňte horní díl opláštění 
   na definitivní místo     regenerátoru do komory      

 

 

 
4/ sešroubujte opláštění     5/ dotlačte těsnící lišty na střed kola  6/ sejměte panely, nalepte po 
   k sobě šrouby M8x100       a dotáhněte šrouby v oválných drážkách stranách těsnění a vraťte panely 

MONTÁŽ 
 Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat správné napnutí poháněcího řemene. 

 V případě, že je rotor zajištěn pro přepravu, demontovat zajišťovací prvky. 

 Zkontrolovat čistotu rotačních a pevných částí, provést pečlivé vyčištění zejména od 
případných kovových třísek a pilin. 

 Ověřit volnost otáčení rotoru.  

 Zkontrolovat správné nastavení těsnících prvků rotoru (dotlačovací pružiny, těsnící hmota).  

 Elektrickou instalaci elektromotoru může provést pouze osoba s patřičnou kvalifikací. 

PROVOZ 
 Při prvním spuštění se kontroluje správnost směru otáčení rotoru. V případě, že se otáčí kolo 

v opačném směru, přepólujte kabely mezi frekvenčním měničem a elektromotorem rotačního 
regenerátoru. 

 Je třeba ověřit správnou funkci těsnících prvků rotoru po několika hodinách chodu a případně 
upravit nastavení. 

 Odběr proudu elektromotoru nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na jeho štítku  
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DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ DANFOSS  
Dodržujte instalační pokyny uvedené v manuálu dodaném společně s frekvenčními měniči 

Obr.35: Zapojení svorek frekvenčního měniče Danfoss FC 51  

53 proti 55  řídící signál 0 až 10V 

12 proti 18 dálkový start/stop 

51 proti 29  termistor elektromotoru 

01 - 02 - 03    hlášení chod/porucha (do MaR) 

 

Doporučené nastavení měniče FC51 pro pohon rotačního regenerátoru 

1-20 výkon motoru - dle štítku elektromotoru 
1-22 napětí motoru - dle štítku elektromotoru 
1-23 50Hz - jmenovitý kmitočet elektromotoru - dle štítku elektromotoru  
1-24 proud motoru - dle štítku elektromotoru 
1-25 jmenovité otáčky elektromotoru - dle štítku mot. 
1-90 2 - (přehřátí termistoru vypne měnič) 
1-93 6 - termistor je na vstupu 29 
1-62 0 - kompenzace skluzu 
2-17 2 – zapnuto – řízení přepětí při startu 
3-02 15Hz – minimální frekvence  
3-03 50Hz - Provozní frekvence ze specifikace  
3-15 analog 53 - (řídící vstup 0-10V) 
3-16 0 - bez funkce 
3-41 10s  doba rozběhu 
3-42 10s  doba doběhu 
4-10 0 - clockwise (směr otáčení neměnit) 
4-12 15 
4-14 50Hz  -Max. frekvence pro danou aplikaci      
5-12 2 – volný doběh inverzní 
5-13 0 - no function 
5-40 9 - ALARM – funkce poruchového relé  
6-10 0V 
6-11 10V 
6-14 0 Hz (frekvence při 0V) 
6-15 50 Hz - Provozní frekvence při 10V  
 

  

TermistorStart/stop 0-10V

Porucha
(240Vac, 2A)
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5.15. DESKOVÝ REKUPERÁTOR ZZT 
Komora deskového rekuperátoru slouží ke zpětnému získávání tepla z odváděného 
vzduchu, přičemž přívodní a odvodní proud vzduchu jsou od sebe zcela odděleny. 
Kostka je v komoře deskového rekuperátoru usazena a vytmelena bezsilikonovým 
tmelem. Komora je vždy vybavena na vstupu obchozem čerstvého vzduchu 
(bypassem) jako ochrana proti namrzání zkondenzované vody na rekuperátoru. Bypass 
je vybaven klapkou s vývodem pro servopohon. Komora je osazena kondenzátní vanou. 
V některých případech je komora doplněna navíc o směšovací klapku integrovanou do 
bypassu umožňující vzájemné směšování odváděného a přiváděného vzduchu. Tato 
směšovací klapka má samostatnou hřídel pro ovládání servopohonem.                   Obr.36: Deskový rekuperátor   

MONTÁŽ 
 Sekce jednotky se přisadí přes těsnění na čelní plochy bloku deskového výměníku a vzájemně 

se spojí dle kapitoly 4.6  - spojování komor.  

 Sekce deskových výměníků větších velikostí jsou dodávány v děleném stavu. Montážní 
materiál je součástí dodávky (spojovací materiál, spojky, nýty, těsnění, bezsilikonový tmel). 
Sekce je nutné montovat až přímo na místě, není možné s nimi po smontování manipulovat. 
Pro montáž je vhodné zajistit dostatečný prostor. Otázka nákladů na montáž je řešena v Kupní 
smlouvě. Sekce dodávaná v děleném stavu má vlastní dodatek k montážnímu návodu. 

 Hřídel bypassu je nutno osadit patřičným servopohonem 

 Pokud je rekuperátor vybaven integrovaným směšováním je nutno hřídel klapky osadit 
patřičným servopohonem, popř. ruční aretační pákou. Ve výchozí poloze je směšovací klapka 
zavřena.  

 Vývod z vany (v místě vzniku kondenzátu) musí být osazen sifonem a musí být zajištěno 
odvedení kondenzátu do odpadu  

 

PROVOZ 
 Dbejte na správné zapojení servopohonu na klapce bypassu. Na hřídeli klapky je ryskou 

označena orientace listu klapky. Poloha rysky a listu klapky jsou rovnoběžně. 

 Je třeba zabránit zamrznutí odpadního vzduchu v kostce deskového rekuperátoru. Jelikož při 
teplotách pod 0 °C přiváděného vzduchu je odvodnímu vzduchu odebíráno teplo, může dojít 
k jeho zamrznutí v kostce rekuperátoru. To by vedlo k omezení množství vzduchu na odvodu, 
dalšímu zamrzání a nakonec k poškození rekuperátoru. Je nutno proto zajistit správnou funkci 
bypassové klapky. Popis funkce: Postupným otevíráním bypassu na čerstvém vzduchu se 
ochlazování odváděného vzduchu omezí a toto umožní odtávání námrazy a následné 
vyfouknutí vody z kostky do kondenzátní  vany. 

 Nebezpečí namrzání odvodního vzduchu (a tím pokyn k pootevření bypassu) je možno 
vyhodnocovat těmito základními způsoby:  

o hlídáním nárůstu tlakové ztráty na odvodní straně deskového rekuperátoru 

o hlídáním poklesu teploty vzduchu na výstupu z rekuperátoru, na straně odpadního vzduchu.  
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5.16. GLYKOLOVÝ OKRUH ZZT 
Glykolový okruh slouží ke zpětnému získávání tepla prostřednictvím dvou výměníků (chladiče a ohřívače) 
mezi kterými je čerpadlem cirkulována teplonosná kapalina. Výhodou tohoto systému je stoprocentní 
oddělení čerstvého a odpadního vzduchu a také možnost instalovat přívodní a odvodní část klimatizační 
jednotky odděleně.  

 Dodávka standardně obsahuje pouze výměník v odvodní části a výměník v přívodní části 
jednotky. Výměníky jsou standardně v provedení s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami. 

 Dodávka neobsahuje propojení obou výměníků ani prvky hydraulického propojení, jako je 
čerpadlo, expanzní nádoba, armatury atd. 

MONTÁŽ A PROVOZ 
 Pro montáž, provoz a čištění platí obecné zásady uvedené v kapitole Vodní ohřívače. 

 Protimrazová ochrana výměníků glykolového okruhu je zajištěna nemrznoucí náplní (např. 
Glykol, nebo podobná kapalina, která nenapadá měď). Koncentrace nemrznoucí směsi musí 
být taková, aby odpovídala nejnižší provozované teplotě vzduchu tj. zimní extrém. 

 

 

 Obr.37: Příklad zapojení glykolového okruhu 

  1 – oběhové čerpadlo, 2 – trojcestný regulační ventil, 3 – tlakoměr, 4 – expanzní nádoba 
  5 – odvzdušňovací ventily, 6 – vypouštěcí ventily, 7 – pojistný ventil 
  pozn.: propojovací armatury a čerpadlo nejsou součástí dodávky  
 

5.17. TLUMIČ HLUKU 
Komora slouží k tlumení hluku, který vzniká provozem klimatizační jednotky. V komoře jsou rozmístěny kulisy 
z pozinkovaného plechu, které jsou vyplněny zvuk pohlcujícím materiálem. Kulisy jsou vzájemně spojeny 
do bloku a zasunuty do komory v příčných lištách.  

MONTÁŽ A PROVOZ 
 Montáž tlumící sekce je standardně prováděna výrobcem. Sekce je dodávána vcelku. Při 

montáži  posupujte jako u obecné montáže sekcí. 

 Tato sekce nemá žádné provozní nároky.  

 Po sejmutí bočních panelů a odstranění demontovatelné příčky je možno celý tlumící blok 
vysunout do obslužné strany jednotky a tlumič vyčistit. 
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5.18. ZVLHČOVACÍ KOMORA SPRCHOVÁ-VODNÍ PRAČKA 
Vodní pračka se musí ihned po dodání zkontrolovat, zda nevykazuje zjevné vady nebo poškození, ke 
kterým mohlo dojít během přepravy. Zjištěné poškození se musí bez prodlení nahlásit prodejci, aby bylo 
možné zahájit jednání o úhradě dopravní škody přes pojištění. 

Termoplastické umělé hmoty (PP, PE, PA) jsou sice mechanicky velmi odolné, avšak citlivé na rázové 
namáhání, zejména v oblasti spojů, kde nedosahují pevnostních parametrů oceli. Proto je nutné s 
pračkou manipulovat opatrně, vyhnout se zejména křížení konstrukce. U větších velikostí jsou z důvodu 
dopravy demontovány některé křehké díly, při montáži je nutné dodržovat opatrnost při manipulaci 
(zejména s potrubím, držákem trysek a odlučovačem kapek). Pozor zejména při teplotách nižších než 5oC, 
v tom případě doporučuje zajistit montáž u výrobce nebo jím pověřené firmy. Pro manipulaci dbejte na 
upozornění uvedená na přepravním obalu. POZOR: běh čerpadla naprázdno není dovolen! 

MONTÁŽ 
 Je třeba důkladně odstranit z pračky nečistoty vzniklé při dopravě montáži. Případné poškození 

pračky nebo čerpadla vzniklé znečištěním na místě montáže nemohou být předmětem 
reklamace. 

 Pokud bylo čerpadlo dopravováno samostatně, připevněte k pračce konzolu a namontujte na 
ni čerpadlo. 

 Je třeba zkontrolovat dokonalé upevnění sacího koše čerpadla, sací otvory musí být otočeny 
ke dnu. 

 Je třeba zkontrolovat dokonalé uložení držáku trysek a trysek. 

 Připojit pomocný rozvaděč pračky k napájení. Rozvaděč obsahuje proudový chránič, zapojení 
vč. jištění hladinového spínače HRH-5 a zapojení vč. jištění pro vnitřní osvětlení. Přívod 1x230V/ 
50Hz, osadit potřebným předjištěním. Přívod k rozvaděči musí být proveden v souladu 
s platnými předpisy 

 Připojit k napájení oběhové čerpadlo. Schéma elektrického připojení a napájecí napětí je 
uvedeno na typovém štítku čerpadla. Čerpadlo je třeba zapojit a spouštět přes patřičné jištění 
z rozvaděče MaR (není dodávkou).  

 Čerpadlo může být provozováno buďto pouze spouštěním (stykačem), nebo s řízením otáček 
přes frekvenční měnič. Čerpadlo není standardně vybaveno tepelnou ochranou.  

 Vyhodnocovací relé hladinového spínače HRH-5 vždy MUSÍ BÝT ZAPOJENO tak, aby bezpečně 
vypínalo chod čerpadla v případě poklesu hladiny! Toto je nutno zabezpečit v rámci spouštění 
čerpadla ze systému MaR. 

 Naplnit vanu pračky vodou otevřením plovákového ventilu. Dopouštění se ukončí automaticky 
přes plovákový ventil.  

 Zkontrolujte nastavení a správnou funkci plovákového ventilu. Hladina by měla být trvale 
udržovaná cca 10-20mm pod přepadovým hrdlem a minimálně 10mm nad elektronickým 
čidlem nízké hladiny (prokabelováno do HRH-5).  

 Maximální provozní tlak na přívodu čerstvé vody do ventilu je 2,5bar.   

 Ke zrychlení napouštění vody je možno pustit vodu i do splachovacích trysek. Po dosažení 
hladiny vody k plováku je nutno oplachové trysky uzavřít.  

 Pokud čerpadlo pracuje s uzavíracím ventilem na výtlačném potrubí, musí se uzavírací ventil 
při naplňování otevřít (aby došlo k zaplavení čerpadla).  

 Je třeba zkontrolovat směr otáčení čerpadla podle šipky na jeho plášti. Pro ověření směru 
otáčení se čerpadlo krátce zapne. V žádném případě není dovolen chod čerpadla na 
prázdno, protože by došlo ke zničení těsnění čerpadla. Netočí-li se elektromotor čerpadla ve 
směru šipky, je nutné připojení elektromotoru prohodit fáze. 

 Zkontrolovat tlak čerpadla (1,0– 1,5 bar) na vstupu do trysek. Vždy pouze při naplněné vaně 
pračky a po uvedení do provozu se zadaným množstvím vzduchu. 

 Poznámka: Je běžné, že eliminátor kapek zpočátku vykazuje průraz, protože profily ještě nejsou 
zvlhčeny. Tento jev časem (do 10ti dnů) zmizí. Doporučujeme opakovaně zařízení vypnout a 
nechat eliminátory uschnout a poté znovu zapnout.  

 Zkontrolovat nastavení hladinového spínače HRH-5 : volba funkce DOWN, nastavení zpoždění 
výstupu na 10s, nastavení citlivosti sondy na střední hodnotu (upravit dle použité vody). 

 Jakákoliv manipulace s nastavením během provozu je zakázána. 

 Dodržujte návod k obsluze a údržbě, který vydal výrobce čerpadla (čerpadla LOWARA řady FH 
a SH, CA, CEA a CO) 
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PROVOZ 
 Čerpadlo se nesmí nikdy provozovat bez kapaliny. 

 Do čerpadla se nesmí dostat cizí látky. 

 Čerpadlo může být provozováno buďto pouze zapínáním a vypínáním čerpadla, nebo s 
řízením otáček přes frekvenční měnič  

 Při řízení čerpadla přes frekvenční měnič nesmí být frekvence nižší než 25Hz.  

 Maximální četnost zapínání čerpadla:  20x za hodinu pro výkony do 5,5 kW 
15x za hodinu pro výkony do 15 kW 
12x za hodinu pro vyšší výkony než 15kW 

 Časová prodleva mezi vypnutím a dalším zapnutím čerpadla musí být delší než 4 minuty.   

 Vyhodnocovací relé hladinového spínače HRH-5 musí během provozu trvale zabezpečovat 
vypínání chodu čerpadla v případě poklesu hladiny. 

 Elektromotor čerpadla je určen pro teplotu prostředí do +40°C , relativní vlhkost max. 95%. krytí 
IP 55. 

 Hodnoty vlastností cirkulující vody do rozstřikovacího zvlhčovače splňuje pitná voda z 
veřejného vodovodního řadu. 

 

NÁVOD NA ZAREGULOVÁNÍ SPRCHOVÉ VODNÍ PRAČKY                                                 
Komory sprchové pračky jsou dodávány s nastavenou nejvyšší intenzitou sprchování pro danou 
konfiguraci čerpadlo-sprchový registr (která je až =1,3) při plně otevřeném regulačním ventilu na výtlaku 
čerpadla. Regulační ventil je membránový, takže se dobře reguluje průtočné množství čerpadla a tím 
tedy i pracovní bod pračky. 

Postup zaregulování: 

 Zapněte poprvé čerpadlo při uzavřeném ventilu.                                                                                            

 Na manometru nad regulačním ventilem nastavte tímto ventilem tlak cirkulační vody na cca 
2,8bar.                                                                                

 Při tomto tlaku by měla vodní pračka být v provozu 1 až 3 dny, tj. do té doby než se stabilizují 
eliminátory (nebudou propouštět kapky).                                                                                                                                     

 Pokud eliminátory již nepropouští vodu, lze nastavit pracovní bod pračky regulací množství 
sprchové vody regulačním ventilem v rozmezí vyznačené charakteristiky čerpadla, která je 
součástí průvodní dokumentace pračky.  

 Pracovní rozsah čerpadla je v rozmezí 2,2 až 3,6 bar. 
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5.19. ZVLHČOVACÍ KOMORA ODPAŘOVACÍ (VOŠTINOVÁ) 
Odpařovací zvlhčovač slouží ke zvlhčování nebo adiabatickému chlazení vzduchu v komerčních a 
průmyslových aplikacích. Základem jsou zvlhčovací kazety ze sklovláknitého porézního materiálu, který 
umožňuje vypařování vlhkosti do proudícího vzduchu. Při tomto způsobu zvlhčování se vlhkost dostává do 
vzduchu výhradně odparem, ne rozprašováním. Kazety se vyrábí v modulových šířkách 300mm a 600mm. 
Dodávají se ve třech tloušťkách 100, 150 a 200mm podle požadované účinnosti zvlhčování.  

MONTÁŽ A PROVOZ 
 Před prvním spuštěním je třeba zkontrolovat správné umístění zvlhčovacích vložek a 

eliminátoru kapek, těsnost šroubových spojů, těsnost odpadu a správné nastavení sifonu 
případně. Případné netěsnosti je třeba přetěsnit teflonovou páskou.    

 Zapojit solenoidové ventily a ověřit jejich funkci. Ventily jsou ovládány 230V, bez napětí zavřeny. 

 Elektrické zapojení solenoidových ventilů musí být provedeno v souladu s platnými normami.
  

 POZOR! Materiál zvlhčovače je velice křehký, proto dbejte při vyjímání kazet zvýšené opatrnosti 
a snažte se uchopit kazetu pouze za plechový okraj .  

 Dbejte na to, aby při provozu zařízením protékalo dostatečné množství vody. Pokud voda 
neodtéká, zkontrolujte, zda ventil pro konstantní průtok není ucpaný. Seřízení je nutno 
provádět v klidu pomocí hodin a odměrné nádoby. Změna průtoku se provádí výměnou 
restriktoru (regulátor konstantního průtoku) v rozdělovači. Restriktor s jiným průtokem je třeba 
objednat přes servis nebo obchodní zastoupení firmy Janka Radotín, a.s.  

 

 

5.20. ZVLHČOVACÍ KOMORA PARNÍ 
Komora slouží k vlhčení vzduchu párou z elektrického parního vyvíječe. Do komory se při montáži jednotky 
na stavbě zabudují parní distribuční trubice a pomocí hadic se propojí s vyvíječem páry umístěným poblíž 
jednotky. Parní vyvíječ a distribuční trubice nejsou součástí dodávky komory.  

MONTÁŽ 
 Při montáži parního vyvíječe je nutné se řídit specifickými návody pro toto zařízení. 

 Trubice parního zvlhčovače se při montáži zasunou otvorem v panelu na boku sekce. Potřebná 
velikost otvoru se vystřihne při montáži. 

 Pro odvod kondenzátu z vany je třeba osadit sifon podle zásad v kapitole Sifon 

 Vana pro zachycování kondenzátu není pochozí, v žádném případě na ní nevstupujte. 

PROVOZ 
 Při provozování parního vyvíječe je nutné se řídit specifickými návody pro toto zařízení. 

 Při provozu musí být zajištěna prodleva mezi vypnutím zvlhčovače a ventilátoru alespoň 3 
minuty na vyvětrání. 

 Při údržbě vyvíječe páry je nepřípustné vypouštět páry kyselin, nebo jiných čisticích prostředků 
do klimajednotky. 
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6.  PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

Vždy dodržujte předepsané servisní intervaly a úkony výrobců jednotlivých zařízení, jsou nadřazeny níže 
uvedeným servisním úkonům. Servisní příručky jsou součástí balení nebo jsou uchyceny ve fólii na jednotlivých 
zařízeních. 

KLAPKY 
 2x ročně pravidelná vizuální kontrola klapek za klidu jednotky, lehký chod klapky a upevnění 

servopohonu se spolu s vyčištěním sekcí. 

 K čistění klapky použít stlačený vzduch. 

 Klapky a mechanismus NEMAZAT (dojde k zalepení prachem).   

 Klapku rozebírejte pouze v krajním případě, kdy již nejde rozhýbat a je po záruční době. 

VENTILÁTOR S VOLNÝM OBĚŽNÝM KOLEM (PLUG-FAN) 
 Minimálně 1x ročně kontrola opotřebení oběžného kola. Podle druhu použití a dopravovaného 

média podléhá oběžné kolo přirozenému opotřebení. Usazeniny na oběžném kole mohou vést 
k nevyváženosti a tím k poškození (nebezpečí únavového lomu). Oběžné kolo může prasknout. 
Oběžné kolo a zejména svarové švy kontrolujte z hlediska výskytu trhlin. 

 Kontrola stavu ložisek elektromotorů. Volné oběžné kolo je namontováno rovnou na hřídeli 
elektromotoru a zatěžuje tedy jeho ložiska. Životnost ložisek je určena výrobcem elektromotoru.  

 Vyčistit oblast proudění u ventilátoru, aby se předešlo nevyváženostem způsobeným 
nečistotami. Intervaly údržby se řídí stupněm znečištění oběžného kola.  

 Kontrola ventilátoru z hlediska mechanického kmitání podle DIN ISO 14694 každých 12 měsíců. 
Maximální povolená intenzita kmitání ventilátoru je 2,8 mm/s (měřeno na štítu ložiska 
elektromotoru na straně oběžného kola nebo podle zvláštního ujednání se zákazníkem). 

 Kompletní ventilátor se smí čistit jen vlhkým hadrem. K čištění se nesmí používat žádné agresivní 
čisticí prostředky rozpouštějící lak. V žádném případě nepoužívejte k čištění vysokotlaké čistící 
přístroje nebo proud vody a vůbec ne při běžícím ventilátoru. 

 Pokud do elektromotoru vnikne voda, musí být vinutí elektromotoru před dalším použitím 
vysušeno a musí být vyměněno ložisko elektromotoru. 

 Zkontrolujte, zda je alespoň jeden uzávěr dveří ventilátorové komory opatřen funkčním 
zamykáním, otevíratelným pouze pomocí nástroje (pro zabránění vstupu nepovolané osoby 
do ventilátorové komory). 

FREKVENČNÍ MĚNIČE 
 Minimálně 1x ročně vyčištění chladících žeber měniče. 

 Kontrola funkce chladícího ventilátoru. 

 Dotáhnout vnější svorkovnice. 

 Kontrola paměti chybových hlášení frekvenčního měniče (viz. návod k měniči). 

 V případě poruchy po záruční době nechat frekvenční měnič opravit autorizovaným servisem 
výrobce měniče. 

VENTILÁTORY S PŘEVODEM KLÍNOVÝMI ŘEMENY 
 Minimálně 2x ročně kontrola stavu klínových řemenů a ložisek. Předpokládaná doba životnosti 

ložisek ventilátorů a klínových řemenů při 16-ti hodinovém provozu denně je cca 2 roky. 

 Pro výměnu klínových řemenů používejte POUZE řemeny uvedené v převodovém listu dané 
jednotky tj. dodržujte typ, délku a výrobce řemenů. Pokud není převodový list jednotky 
k dispozici, vyžádejte si jej u obchodního zástupce nebo servisního střediska Janka Radotín. 
V případě použití jiných řemenů nemůže být případná špatná funkce ventilátoru reklamována. 
Při výměně klínových řemenů se vyměňuje vždy celá sada současně. Při napínání klínových 
řemenů se musí postupovat dle popisu napínání v kapitole 5.3 a v souladu s ČSN02 3109 

 Při výměně klínových řemenů doporučujeme měrkou překontrolovat opotřebení klínového 
profilu řemenice. Rozdíl mezi měrkou a profilem řemenice by měl být max. 0,4 mm. 

 Ložiska ventilátorů s převodem jsou uzavřená, naplněná plastickým mazivem, se zárukou 20 000 
provozních hodin bezobslužného provozu. Ložiska s těsněním 2 ZP pro ventilátory velikosti 250 až 
400 nevyžadují domazávání. Jakostní tuková náplň ložisek má trvanlivost max. 4 roky ode dne 
výroby a zajišťuje mazání po celou dobu životnosti ložiska. Při delším skladování je nutné 
vyměnit celé ložisko. Ložiska pro ventilátory vel. 560 až 1000 je nutné mazat mazivy MOGUL LV 
2-3 nebo UNIREX N3. Po uvedení do provozu se ložiska domažou po cca 50-ti hodinovém 
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provozu, dále je pak mazací cyklus cca 8000 provozních hodin. Množství maziva pro jedno 
mazání je cca 20 až 30 g. 

 Pro jednu ventilátorovou sekci se uvažuje jedna sada ložisek (příp. sada těsnění ložisek), 
klínových řemenů. Typ elektromotoru, klínového řemene a řemenice jsou uvedeny v 
převodovém listu řemenového převodu, který je dodáván s každou ventilátorovou sekcí.  

VENTILÁTORY S EC MOTORY  
 1x za 6 měsíců zkontrolujte správnou funkci ventilátorů s EC motorem 

 Zkontrolujte, zda není ventilátor poškozen, zda nejsou zdeformované nebo utržené lopatky 
oběžného kola. V tom případě je ventilátor nutné ihned odstavit z provozu a vyměnit za nový. 
Je nutné použít vždy přesně stejný typ ventilátoru!  

 Zkontrolujte čistotu lopatek. Pokud dojde k ulpění nečistot z přepravovaného vzduchu na 
lopatkách, dochází k házení a nerovnoměrnosti chodu oběžného kola.  

 V případě potřeby vyčistěte povrch lopatek. Nepoužívejte k čištění proud vody nebo 
vysokotlaké čističe. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla. 
Nepoužívejte k čištění žádné špičaté nebo ostré předměty.  

 POZOR nebezpečí úrazu elektrickým proudem - Svorky mohou být pod napětím i v případě, že 
se ventilátor neotáčí. Před otevřením svorkovnice ventilátoru odpojte silový napájecí kabel od 
napájení na všech pólech a počkejte pět minut, než se vybijí kondenzátory. 

 Zkontrolujte dotažení elektrických svorkovnic. Zkontrolujte, zda není na kabeláži porušena 
izolace. Zkontrolujte správné zatěsnění elektrických průchodek.  

 Chcete-li pouze vynulovat chybové hlášení, vypněte ventilátor z napájení na minimálně 25sec. 
a znovu jej zapněte. 

 Neprovádějte žádné vnitřní opravy na ventilátorech s EC motory. Pro opravu zavolejte 
značkový servis. 

PLYNOVÝ OHŘÍVAČ 
 Minimálně 1x ročně (podle potřeby) provést vyčištění trubkovnice a vývodu kondenzátu. 

Údržbu výměníkového dílu provádíme vždy při jeho odstavení mimo provoz. 

 Minimálně 1x ročně zajistit zkontrolování a seřízení hořáku autorizovaným mechanikem (nejlépe 
před začátkem topné sezóny).  Pro seřízení hořáku je nutný chod ohřívače. 

 Dotažení šroubů hořákové desky a víka trubkovnice, kontrola po prvém měsíci provozu, pak 
pravidelně před začátkem topné sezóny. 

 U hořáků na LTO a naftu provádět čištění trubkovnice pravidelně vždy, když poklesne efektivita 
vytápění (dle potřeby i jedenkrát za měsíc). Po vyčištění vždy řádně dotáhnout šrouby u víka 
trubkovnice, případně vyměnit těsnění (dotažení šroubů zkontrolovat opakovaně po měsíci 
provozu!)       

 Závady: 

 Výpadek bezpečnostního termostatu T1 (přehřívání výměníku) může být způsoben 
nedostatečným množstvím vzduchu (zanesené filtry, neprůchodné potrubí, špatná funkce 
bypassu…) 

 Do vyhřívaného prostoru proudí spaliny nebo ve spalinách se naměří větší obsah kyslíku: 

o zkontrolovat dotažení šroubů víka trubkovnice a hořákové příruby 

o vyměnit těsnění hořákové příruby a víka trubkovnice 

o zkontrolovat zda není propálená spalovací komora. 

 Žádné náhradní díly se s výměníkovým dílem nedodávají. Pro záruční opravy jsou náhradní díly 
k dispozici ve výrobním závodě - jedná se především o trojitý termostat ESD3J. Záruční opravy 
na výměníkovém dílu je oprávněn provádět výrobce výměníku. Záruční opravy na hořáku je 
oprávněn provádět pouze autorizovaný servis výrobce hořáku. 

  Pozáruční a mimo záruční opravy si zajišťuje zákazník sám, náhradní díly lze objednat ve 
výrobním závodě. 

VODNÍ OHŘÍVAČ 
 1x ročně kontrola a vyčištění výměníku. Při čištění a opravách musí být uzavřen vstup činné 

tekutiny do výměníků. S pracemi na vodních ohřívačích se může začít až po vychladnutí na 
minimálně +40 °C. 

 Při vypouštění činných tekutin z výměníků musí být jejich teplota nižší než +40°C. Zbytková voda 
po vypuštění výměníku se musí odstranit stlačeným vzduchem. 

 Žebra výměníků se čistí proti směru proudu vzduchu profouknutím stlačeným vzduchem nebo 
roztokem Hydroclean (dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození lamel). 
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 Demontáž výměníků z ohřívací sekce - výměník lze vysunout ze sekce po odpojení potrubí a 
sejmutí bočního panelu.  Pozor při manipulaci, víceřadé výměníky mohou mít značnou 
hmotnost. 

 Mrazem poškozené výměníky nejsou předmětem záruky! Pozor na vodorovné usazení 
výměníku, v případě vyfoukání  může dojít k tomu, že zbytková voda v něm zůstane. 

 Žádné náhradní díly nejsou zapotřebí.  

 V případě poškození lze nový výměník objednat u výrobce jednotek. V objednávce je nutné 
uvést: velikost jednotky, typ výměníku, počet řad, u vodních výměníků - počet vodních cest, 
rozteč lamel, označení původního výměníku (je uvedeno na výrobním štítku výměníků). 

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 
 1x ročně ověřit funkci protimrazové ochrany  

 Simulaci působení mrazu lze provést chladícím sprejem nebo ponořením testovací smyčky do 
nádoby s ledem a vodou. 

PARNÍ OHŘÍVAČ 
 1x ročně (nebo častěji podle potřeby) mechanicky očistit žebrovky ohřívače, prach odstranit 

proudem stlačeného vzduchu, případně obnovit nátěr. 

 Manipulace s ohřívačem se smí provádět pouze do povrchové teploty ohřívače 60°C a 
ohřívač musí být bez přetlaku. 

 Žádné náhradní díly nejsou zapotřebí.  

 V případě poškození lze nový výměník objednat u výrobce jednotek  

VODNÍ CHLADIČ 
 1x ročně (nebo častěji podle potřeby) mechanicky očistit žebrovky ohřívače, prach odstranit 

proudem stlačeného vzduchu, případně obnovit nátěr. 

 Při kontrole, čištění a opravách musí být uzavřen vstup činné tekutiny do výměníků.  

 Zbytková voda po vypuštění výměníku se musí odstranit stlačeným vzduchem. 

 Žebra výměníků se čistí po směru proudu vzduchu profouknutím stlačeným vzduchem nebo 
roztokem Hydroclean (dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození lamel). 

 Eliminátory jsou vyrobeny z termoplastu a proto je nelze čistit vodou o teplotě vyšší než 50°C. 
Případné úsady vápenných solí a pevné nečistoty odstraňte nejprve mechanicky, nejlépe 
plastovou škrabkou. 

 Demontáž výměníků z chladící sekce - výměník lze vysunout ze sekce po odpojení potrubí a 
sejmutí bočního panelu. POZOR PŘI MANIPULACI! Víceřadé výměníky mají velkou hmotnost.  

 Žádné náhradní díly nejsou zapotřebí.  

CHLADIČ S PŘÍMÝM VÝPARNÍKEM 
 Platí stejné způsoby čištění  a údržby jako u vodních chladičů, viz. předchozí kapitola.  

 U výměníků s přímým chlazením se před demontáží musí odsát chladivo. 

 

ZVLHČOVACÍ KOMORA SPRCHOVÁ 

 V závislosti na znečištění, optimálně 1 x týdně proveďte čištění vnitřního povrchu pračky 
tlakovou vodou. Stanovení intervalů pro čištění se provádí s ohledem na daný stupeň 
znečištění, typ provozu. 

 Odlučovače kapek, trysky a usměrňovače se musí kontrolovat, zda neobsahují usazeniny a 
případně se podle potřeby vyčistí. 

 Pro desinfekci komory pračky doporučujeme používat přípravek SAVO pro pitnou vodu v 
koncentraci dle návodu výrobce. 

 Nejvhodnější pro čištění je použití tlakového vodního čističe s dávkováním dezinfekčního 
přípravku. 

 Cirkulující voda je ošetřena magnetickou úpravou, která zamezuje tvorbě inkoustů vodního 
kamene, avšak vzniká jeho suspenze,   

 Nepoužívat čistící přípravky, které tvoří pěnu. 

 Při plnění a vypouštění vany se nesmí zařízení používat k vlhčení vzduchu.  
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 Pro opětovné rychlonapouštění použijte následující postup: Otevřete přívodní ventil čisté vody 
a současně trysky omývání vany. Po dosažení výšky vody >1 cm nad čidlo nejnižší hladiny 
uzavřete ventil trysek omývání vany. Maximální hladinu dále zajistí plovákový ventil. 

 Při plánované delší odstávce pračky z provozu by se měla voda z pračky vypustit, a před 
dalším napouštěním pračka vydesinfikovat. 

 Škody na zařízení v důsledku nedostatečného čištění nebo cirkulující vody nedovolených 
parametrů nejsou předmětem reklamace a záruky. 

 Pro údržbu založte „Provozní deník.“  

ZVLHČOVACÍ KOMORA VOŠTINOVÁ    
 1x ročně (nebo častěji podle potřeby) zkontrolovat zda nečistoty nezanesly restriktory průtoku 

v rozvaděči vody. Odšroubovat rychlospojku ½'' a drátkem opatrně vytáhnout plastový 
restriktor a vyčistit. 

 Vizuální kontrola stavu zvlhčovacího materiálu popř. výměna za nový. Výměnu provádí servisní 
oddělení Janka Radotín. Životnost zvlhčovacích desek je cca 4-6 let (v závislosti na režimu 
používání a na kvalitě vody).  

 Kontrola průchodnosti hadic a armatur.      

 Vyčistit distribuční hlavice, vyčistit filtr.  

 Vyčistit spodní odtokové hrany a zásobní vany. 

 

ROTAČNÍ REGENERÁTORY OBECNĚ 

 Níže je uvedený obecný návod na údržbu výměníku – další požadované úkony od 
jednotlivých výrobců naleznete na odkazech na další stránce. 

 Při nedodržení servisních úkonů nemůže být uznána reklamace. 

 1 x ročně vizuální kontrola povrchu lamelové plochy rotoru, kontrola pohonu, kontrola napnutí 
řemene, kontrola těsnění, kontrola ložisek, házivosti rotoru. Znečištění rotoru je ovlivněno 
kvalitou vzduchu, typem filtrace, stavem filtrů.  

 Kontrola znečistění - při lehkém znečištění plochu rotoru vysát vysavačem, při větším znečištění 
(bez lepivých částic) použít stlačený vzduch o max tlaku 6 bar. Lepivé, mastné částice 
odstranit horkou vodou, případně použít parní hloubkové čištění. (Dbejte zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k poškození lamel). 

 Po 2 – 3 týdnech od uvedení do provozu a následně 1x ročně zkontrolovat a případně 
nastavit vycentrování rotoru, ověřit volnost otáčení rotoru, ověřit a případně nastavit funkci 
těsnících prvků, zkontrolovat a případně nastavit délku a správné napnutí poháněcího 
řemenu (nesmí prokluzovat), zkontrolovat stav řemenu včetně bodu jeho spojení.  U dělených 
rotorů zkontrolovat a případně dotáhnout obvodové spojky. 
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 ROTAČNÍ REGENERÁTOR HOVAL 

Obr.38: Odkaz na Hoval manuály 

 

 

 

 

 

ROTAČNÍ REGENERÁTOR KLINGENBURG 

Obr.39: Odkaz na manuál a servisní úkony 

 

 

 

ROTAČNÍ REGENERÁTOR KASTT 

Obr.40: Odkaz na manuál a servisní úkony 

 

 

 

 

DESKOVÉ REKUPERÁTORY HOVAL 

 Níže je uvedený obecný návod na údržbu výměníku – další požadované úkony naleznete na 
odkazech na další stránce dle výrobce rotačního výměníku. Při nedodržení servisních úkonů 
nemusí být uznána reklamace. 

 Znečištění –   Lehké – k vyčištění použít vysavač, smetáček  

Střední lepivé – použít stlačený vzduch max. 6 bar (Dbejte zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k poškození lamel). 

Velké lepivé – horká voda s Jarem, vysokotlaký čistič s max. tlakem vody 100 bar 

Pozor na správné čistění. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr.41: Správné čištění vysokotlakým čističem                 Obr.42: Odkaz na manuál a servisní úkony 

 Po 2 – 3 týdnech od uvedení do provozu a následně 2x ročně zkontrolovat čistotu deskového 
rekuperátoru, poničení či stav koroze. 
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7. ZÁRUKA 
 Záruka je dle kupní smlouvy (viz. Všeobecné obchodní a dodací podmínky) a je platná pouze při 
dodržení podmínek uvedených v tomto návodu a návodech dodavatelů komponentů. Je nutné vést si 
provozní deník zařízení a provádět servis dle kapitoly 6 Pravidelná údržba. Prodávající nenese 
odpovědnost za vady, způsobené nedodržením pravidelné údržby. 

 Předmětem záruky nejsou: 

o Mrazem poškozené výměníky. 

o Zanesené a vyčerpané filtry. 

o Převody ventilátorů poškozené provozem v neseřízeném stavu. 

o Korozí poškozený plášť komory (bloku), jestliže střecha nebyla správně instalována. 

o Bílý povlak oxidu zinečnatého na povrchu pozinkovaných částí zařízení. 

o Veškerá další poškození klimajednotek a jejich částí vzniklá v důsledku neodborně provedené 
montáže, nebo provozování a oprav v rozporu s tímto montážním a provozním předpisem. 

o V případě uznané reklamace, kde není zajištěna transportní trasa pro největší z náhradních dílů 
(např. v případě nedodržení doporučených odstupových vzdáleností od klimajednotky) je 
držena pouze materiálová záruka bez nároku na provedení výměny náhradních dílů. 

8.  LIKVIDACE 
 Při likvidaci výrobku (uplynutí životnosti) je nutno postupovat dle zákona č.185/01 Sb. 

 Železné a neželezné kovy se musí sešrotovat. 

 Filtry látkové lze likvidovat spalováním za vyšších teplot v pyrolýzních spalovnách. 

 Filtry s aktivním uhlím reaktivuje a způsob likvidace určuje jejich výrobce. 

 Likvidace desek z minerální vaty a likvidace odpadu PUR pěny vychází z místních podmínek 
schválených příslušným orgánem místní správy. 

 Elektromotory, servopohony a ostatní subdodávky se likvidují dle pokynů jejich výrobce.  

 Předpokládaná životnost jednotky při dodržení podmínek provozu a údržby – viz. tabulka 4 

 

Díl klimajednotky 
Životnost 

hodin Roků 

Skříně, plechové části 
před chladičem nebo pračkou  30 

za chladičem nebo pračkou  10 

Gumová těsnění dveří a pohyblivých dílů  max. 10 

Ložiska elektromotorů a ventilátorů max. 40 000  

Klínové řemeny 12 000  

Elektromotory  10 

Ventilátory 
před chladičem nebo pračkou  30 

za chladičem nebo pračkou  10 

Výměníky 
vodní ohřívače  15 

vodní a přímé chladiče  max. 10 

Filtry podle zatížení a tlakové ztráty 

Klapky 
v oblastech s nízkou prašností  10 

v oblastech s vysokou prašností  5 

Rekuperátory 
deskové  15 

rotační   10 

Tlumiče hluku 
před chladičem nebo pračkou  30 

za chladičem nebo pračkou  10 

Tab.4: Předpokládaná životnost dílů klimajednotky 
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9. PŘÍLOHY  

9.1. Převodový list - VZOR 
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9.2. DEMONTÁŽE A MONTÁŽE U VENTILÁTORŮ 

9.2.1. Demontáž řemenic 
 Vyšroubujte šrouby z náboje, vyjměte je z otvorů a jeden nebo dva plně zašroubujte do 

odtlačovacího otvoru s vnitřním závitem. Lehce poklepejte na řemenici.  

 Utáhněte odtlačovací šrouby. Náboj a řemenice se oddělí od sebe.  

 Rukou sejměte řemenici a náboj stáhněte ze hřídele.  

 

9.2.2. Montáž řemenic (systém Taper-Lock®)   
 Vyčistěte a odmastěte náboj a kuželovou plochu řemenice.  

 Namažte šrouby a nasaďte řemenici na náboj tak, aby se otvory se závitem kryly s otvory bez 
závitu.  

 Šrouby vložte do otvorů a zašroubujte je rovnoměrně rukou.  

 Na očištěný hřídel nasaďte řemenici, posuňte ji do požadované polohy a šrouby utáhněte 
momentem (Tab.5). 

 Kontrolujte vyrovnání čel řemenic do jedné roviny (souosost) pomocí pravítka, nebo 
laserového pravítka GATES Oběma rukama uchopte řemenici a silně zatáhněte, abyste se 
ujistili, že je vše pevně spojeno.  

 Pozor, při utahování klíč nesmí vyskočit ze šroubu z důvodu poškození šestihranu šroubu.  

 Po prvních 50 hodinách chodu zařízení zkontrolujte utažení upínacích šroubů. 

 Utažení upínacích šroubů se dále pravidelně kontroluje při každé pravidelné údržbě zařízení. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       Tab.5: Utahovací momenty upínacích šroubů (Nm) 

 

 

9.2.3. Kontrola opotřebení řemenic 
 Kontrolujte opotřebení klínové drážky řemenic.  

 Kontrola boků drážky řemenice se provádí pomocí měrky  

 Max. dovolené opotřebení řemenic je 0,4mm.  

 

 

     
Obr.43: Měrka na opotřebení 

Taper-
Lock® 

pouzdr
o 

Utahovací 
moment 

upínacích 
šroubů 
(Nm) 

Počet 
upínacích 

šroubů 
(ks) 

Šrouby 
s vnitřním 
šestihrane

m (") 

Klíč 
(mm) 

1108 5,6 2 1/4" 3 
1210 20 2 3/8" 5 
1610 20 2 3/8" 5 
1615 20 2 3/8" 5 
2012 30 2 7/16" 6 
2517 50 2 1/2" 6 
3020 90 2 5/8" 8 
3535 115 3 1/2" 10 
4030 170 3 5/8" 12 
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9.2.4. Demontáž a montáž volného oběžného kola 
Provádí se například z důvodu výměny elektromotoru, nebo z důvodu výměny poškozeného oběžného 
kola za nové. Demontáž a montáž volného oběžného kola nepatří mezi běžné pracovní úkony a měla by 
ji provádět pouze odborně proškolená firma nebo servisní oddělení Janka Radotín a.s.  

Postup demontáže kola: 
 Uvolněte všechny stavěcí šrouby (3), podle velikosti pouzdra jeden nebo dva stavěcí šrouby 

zcela vyšroubujte, potřete olejem a zašroubujte do demontážních otvorů (4). Jeden resp. oba 
stavěcí šrouby rovnoměrně utahujte, až se upínací pouzdro (1) uvolní z náboje (2). Oběžné kolo 
lze sejmout. 

Postup montáže kola: 
 Všechny kovově čisté plochy (lícované plochy upínacího pouzdra Taper-Lock® a hřídele 

elektromotoru) očistěte a ošetřete tukem. Upínací pouzdro Taper-Lock® (1) vložte do náboje 
(2) a otvory podle obrázku vzájemně vyrovnejte. Stavěcí šrouby lehce potřete olejem a 
zašroubujte (3) - zatím nedotahujte. 

 Oběžné kolo s upínacím pouzdrem Taper-Lock® (1) bez zatížení (při příslušném zajištění 
hmotnosti oběžného kola pomocí zvedacího zařízení) nasuňte na hřídel, vyrovnejte v axiálním 
směru, rovnoměrně utáhněte stavěcí šrouby (3) a přitom dodržujte utahovací moment viz. 
tabulka 4. Prázdné otvory naplňte tukem, aby se zabránilo vniknutí cizích těles. Po době 
provozu cca 1 hodina znovu zkontrolujte, zda utahovací moment šroubového spojení 
odpovídá předepsanému utahovacímu momentu. 

 

  Upevnění kola ventilátoru na hřídel elektromotoru  

pomocí upínacího pouzdra Taper-Lock® : 

1 - upínací pouzdro Taper-Lock®,  

2 - náboj 

3 - montážní otvory 

4 - demontážní otvory 

 

            Obr.44: Schéma upínací pouzdra 

 Po montáži je nutné celou rotující soustavu znovu vyvážit dle DIN ISO 1940, T1.  

 Před spuštěním se doporučuje kolo ručně protočit. 
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9.2.5. Mechanismus pro manipulaci s elektromotorem 
Jednotky lze volitelně vybavit kladkostrojovým mechanismem pro usnadnění manipulace 
s elektromotorem, např. při jeho výměně. Mechanismus sestává ze svařované ocelové hrazdy, výsuvného 
ramene a řetězového kladkostroje. 

 

Postup při demontáži motoru 

 Vypnout jednotku a elektromotor odpojit od napájecích kabelů, demontovat z elektromotoru 
volné oběžné kolo (popř. řemenový převod), odšroubovat elektromotor z uložení 

 Povolit 3 šrouby M16 držáků výsuvného ramene, vysunout rameno a utáhnout šrouby držáků 
ramene  

 Demontovat koncový doraz L 28x23, matice a šrouby M8x30. 

 Nasadit pojízdný kladkostroj typ Z210 0,5 t 

 Namontovat zpět koncový doraz L 28x23, pomocí matic a šroubů M8x30. 

 Nyní lze s kladkostrojem vyvézt elektromotor před jednotku a spustit dolů. Maximální hmotnost 
břemen je 500kg. Dodržujte bezpečnostní pokyny dodané společně s kladkostrojem. 

 Demontáž kladkostroje a zasunutí výsuvného ramene proveďte inverzním postupem 

 

 

Obr. 45: Kladkostrojový mechanismus pro usnadnění manipulace s elektromotory 
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9.2.6. Nastavení vzduchového výkonu - K faktor 
Ventilátory plug-fan a EC ventilátory jsou vybaveny měřícími body pro měření diferenčního tlaku na dýze. 
Tento tlak slouží pro stanovení skutečného vzduchového výkonu ventilátoru. Diferenční tlak na dýze je u 
jednotek vyveden na vnější plášť ventilátorové komory přes dvě průchodky. Tento tlak je možno využít 
k přímé regulaci vzduchového výkonu jednotku systémem MaR, čímž je možno korigovat odchylky 
způsobené zanášením filtrů a jinými vnějšími vlivy. Pro automatické snímání tlaku je možno jednotku 
vybavit snímačem s analogovým výstupem 0-10V nebo snímačem s výstupem 4-20mA. Hodnotu tlaku na 
dýze je možno rovněž využít pro ruční nastavení požadovaného vzduchového výkonu. 

Ruční zaregulování vzduchového výkonu jednotky:   

 Spustíme ventilátor vzduchotechnické jednotky při zaregulované síti na nominální frekvenci 
ventilátoru 

 Změříme ručním tlakoměrem (rozsah do 5000Pa), aktuální diferenční tlak na dýze - ∆pw 

 Z tabulky 6 zjistíme K-faktor daného typu ventilátoru  - k 

 Ze vzorce vypočteme skutečný vzduchový výkon ventilátoru  - qv.  

 Pokud je vypočítaná hodnota odlišná od požadovaného vzduchového výkonu, provedeme korekci 
pracovní frekvence ventilátoru 
 
Výpočtový vztah: 

        

 
Příklad: 
Pokud je u kola plug-fan Cpro (tj. s asynchronním motorem a frekvenčním měničem) velikosti D 630 
naměřen diferenční tlak 700 Pa, průtok vzduchu lze vypočítat takto: 

qV = k √∆pw = 381 √700  = 10080 m3/h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.6:  K-faktor u jednotlivých velikostí oběžných kol 
(netýká se nevýbušného provedení ATEX) 

 

Plug Fan  
Průměr kola Typ kola K-faktor 

D 250 Cpro 60 

D 280 Cpro 75 

D 315 Cpro 95 

D 355 Cpro 121 

D 400 Cpro 154 

D 450 Cpro 197 

D 500 Cpro 252 

D 560 Cpro 308 

D 630 Cpro 381 

D 710 Zabluefin 530 

D 800 Zabluefin 670 

D 900 Zabluefin 850 

D 1000 Zabluefin 1050 

S 1250  Zabluefin 1250 

EC ventilátory 

Průměr kola Typ kola K-faktor 

D 250 Q K3G 76 

D 280 Q K3G 77 

D 315 Q K3G 116 

D 355 Q K3G 148 

D 400 Q K3G 188 

D 450 Q K3G 240 

D 500 Q K3G 281 

D 560 Q K3G 348 

D 630 Q K3G 438 

D 710 Q K3G 545 

D 800 Q K3G 695 
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9.3. ZVLHČOVACÍ KOMORA SPRCHOVÁ - vlastnosti vody 
Doporučené mezní hodnoty vlastností cirkulující vody do sprchového zvlhčovače (pračky) 

Pozor: I krátkodobé překročení uvedených mezních hodnot vede k průrazu odlučovačů kapek a 
k nebezpečnému usazování solí v připojených přístrojích 

 

Vlastnost Klimatizační zařízení určené pro: 

Normální 
požadavky na 
klimatizaci 

Úseky 
zpracování dat 

Sterilní a čisté 
prostory 4)5) 

Vzhled  - čirá, bezbarvá, bez usazenin 

Hodnota pH  - 7 – 8,5 

Celkový obsah solí GSG g/m3 < 800 < 250 < 100 
Vodivost 3)  mS/m 

µs/cm 
< 100 
< 1000  

< 30 
< 300 

< 12 
< 120 

Vápník Ca** mol/m3 

g/m3 
> 0,5 
> 20 

- 
- 

Karbonátová tvrdost KH mol/m3 
*d 

< 0,7 
< 4,0 

-//- sterilizace při zkoušce tvrdosti 
1) 

KH mol/m3 
*d 

< 3,5 
< 20 

Chlorid Cl- mol/m3 
g/m3 

< 5 
< 180 

- 
- 

- 
- 

Síran SO4- mol/m3 
g/m3 

< 3 
< 290 

- 
- 

- 
- 

Spotřeba KMnO4  g/m3 < 50 < 20 < 10 
Počet zárodků 2)  ml-1 < 1000 < 100 < 10 
Tabulka 5 

 

1) Sterilizace organofosfátem plus dispergačním prostředkem, v závislosti na sterilizujícím účinku je možná i 
vyšší koncentrace. 

2) Předpoklad pro nízký obsah zárodků je tmavá (neprůsvitná) pračka vzduchu. 
3) Při zvlhčování na více než 95% relativní vlhkosti je nutné omezit vodivost na 800µS/cm (jinak dojde 

k průrazu odlučovače kapek.) 
4) Materiál v kontaktu s vodou: umělá hmota a ocel CrNiMo. 
5) V konkrétním případě, např. dodatečná napájecí voda permeat RO, je možné připustit i vyšší mezní 

hodnoty, např. 200µs/cm (pak je vyšší prachové zatížení filtru).  
Při použití hliníku a zvýšené koncentraci SiO2 na více než 10 až 20 g/m3 se tvoří tvrdé povlaky. 

Dodržet je nutné mezní hodnoty pro vypouštění odpadní vody a ochranu životního prostředí.  

Při kontrole se musí změřit všechny hodnoty. Tyto musí ležet pod doporučenými mezními hodnotami. 

 

Obvykle uvedené parametry splňuje pitná voda z veřejného vodovodního řadu 
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Servis pro oblast Čechy 

servis@janka.cz 

Kontakt: (+420) 602 254 014 
 

Servis pro oblast Morava 

servis-karvina@janka.cz  

Kontakt: (+420) 602 242 516 
 

 

 


