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1. V�eobecne 
 

1.1. Pou�itie pod¾a urèenia 
 
Zariadenie dodané firmou Huber & Ranner GmbH sa smie pou�íva� 
len na úpravu vzduchu. Spadá pod to filtrovanie, zohrievanie, 
chladenie, zvlhèovanie, odvlhèovanie a preprava vzduchu. 
Akéko¾vek iné pou�itie firma Huber & Ranner GmbH dôrazne 
vyluèuje. 
 
 
K pou�itiu pod¾a urèenia patrí aj neustále dodr�iavanie tohto 
návodu na montá�, prevádzku a údr�bu! 
 
 
Technické údaje 
 
Technické údaje sú uvedené na kartách zariadení. 
 
 
Pre technické otázky sa obrá�te na na�e oddelenie zákazníckeho 
servisu. 
Telefón: 0049(0)8531/705-45 
Fax: 0049(0)8531/705-21 
E-mail: kundendienst@huber-ranner.com 
 
 
 

1.2. Nebezpeèenstvá 
 
Zariadenie neotvárajte ani do neho nevstupujte poèas 
prevádzky!  
Treba poèka� na zastavenie v�etkých otáèajúcich sa dielov. 
 
 
 
Mechanické nebezpeèenstvá 
 
- Stlaèenia rúk pri dverách na nasávacej strane. 
- Zabuchnutie dverí pri umiestnení na strane výtlaku. 
- Chybné zapojenia na klapkách (pretlak, príp. podtlak) mô�u 

vies� k znièeniu èastí zariadenia. 
- Stlaèenia prstov, keï sa pohybujú klapky regulácie vzduchu 

a uzatváracie klapky. 
- Ruky nikdy nedávajte do blízkosti rotujúcich dielov ako je 

ventilátor, remeòový pohon, rotory SZT atï. 
- Vo¾né, príp. nepriliehajúce èasti odevov v blízkosti nasávacích 

otvorov a remeòových pohonov mô�u vies� 
k �ivotunebezpeèným zraneniam! 

 
 
 

Nebezpeèenstvá spôsobené elektrickou energiou 
 
- Nebezpeèenstvo skratov pri pripájaní elektrických dielov. 
- Kvôli vysokému napätiu a vysokej intenzite prúdu pracujte len 

v beznapä�ovom stave. 
- Kvôli statickému nabíjaniu skrine dbajte na uzemnenie. 
- V�etky káble je pred uvedením do prevádzky potrebné 

skontrolova� kvôli mo�ným po�kodeniam pri montá�i. 
- Nebezpeèenstvo výbuchu pri èerpaní výbu�ného vzduchu. 

(pozri kapitolu 8: Ochrana proti výbuchu). 
 
 
 
Nebezpeèenstvo spôsobené vibráciami 
 
Ka�dý pohon má kritický rozsah otáèok. 
Pri prevádzke v rezonanènej oblasti mô�e dôjs� k mechanickým 
�kodám na ventilátorovom agregáte. 
Rezonanèný rozsah pohonov riadených pod¾a otáèok je potrebné 
poèas uvádzania do prevádzky stanovi�, premosti� a zaznamena�. 
 
 
 
Nebezpeèenstvo spôsobené prevádzkovými 
prostriedkami/materiálmi 
 
- Chladiace prostriedky z priameho odparovaèa ani 

kondenzátora sa nesmú dosta� do �ivotného prostredia. 
V prípade po�iaru mô�u vznika� jedovaté pary a dym (hor¾avé 
materiály), ktoré sa nesmú vdychova�. 

- Pri plnení, odvzdu�òovaní a vyprázdòovaní sa vyhnite 
telesnému kontaktu so so¾ankou. Nebezpeèenstvo otravy 
a poranenia! Dodr�iavajte informácie výrobcu. 

- Kompresorový olej mô�e pri kontakte alebo prehltnutí vyvola� 
alergické reakcie. Vyhnite sa telesnému kontaktu. 

- Pri èistení zariadení treba dba� na to, aby sa prach z filtrov 
a komponentov nevdychoval koncentrovaný, preto�e v òom 
mô�u by� obsiahnuté alergény, plesne a baktérie. 

 
 
 
Nebezpeèenstvo spôsobené tepelnými vplyvmi 
 
- Nebezpeèenstvo popálenia spôsobené rúrovými vedeniami. 
- Nebezpeènými prevádzkovými médiami sú elektrický ohrievaè, 

parný zvlhèovaè a horúca voda. 
- Nebezpeèenstvo chladovej gangrény spôsobené chladnými 

dielmi (napr. vedeniami chladnej vody, vedeniami chladiaceho 
prostriedku) a chladnými komponentami (napr. chladièom, 
nasávacou komorou). 

 
Detailné nebezpeèenstvá a ich ochranné opatrenia sú uvedené 
v analýze nebezpeèenstiev. 

mailto:kundendienst@huber-ranner.com
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2. Bezpeènos� 
 

2.1. Bezpeènostné ustanovenia 
 
Klimatizaèné zariadenie je postavené pod¾a najnov�ieho stavu 
techniky a uznávaných bezpeènostno-technických pravidiel. Napriek 
tomu mô�u pri neodbornom pou�ívaní alebo pou�ívaní v rozpore 
s urèením vzniknú� nebezpeèenstvá pre zdravie a �ivot pou�ívate¾a 
alebo tretích osôb, príp. negatívne ovplyvnenia zariadenia a iných 
materiálnych hodnôt. 
 
Zariadenie sa smie prevádzkova� len v technicky bezchybnom stave, 
ako aj pod¾a urèenia, s uvedomením si bezpeènosti 
a nebezpeèenstiev. Poruchy, ktoré mô�u negatívne ovplyvni� 
bezpeènos�, sa musia ihneï odstráni�. 
 
Montá�ne práce a uvedenie do prevádzky smie vykona� výhradne 
vy�kolený odborný personál. V prípade nevykonania údr�by zaniká 
záruka výrobcu. 
Základom poskytnutia záruky je aj uzatvorenie zmluvy o údr�be 
s kvalifikovanou odbornou firmou a preukázanie údr�by 
prostredníctvom protokolov. 
 
V zariadení zabudované tlakové prístroje podliehajú pod¾a 
nariadenia o prevádzkovej bezpeènosti opakujúcim sa skú�kam 
prostredníctvom kvalifikovanej odbornej firmy na chladiarenskú 
techniku. 
 
Pred montá�ou a uvádzaním do prevádzky si montéri, technici 
uvádzajúci zariadenie do prevádzky a obslu�ný personál musí 
bezpodmieneène dôkladne preèíta� návod na obsluhu. Len 
prostredníctvom dodr�iavania tohto návodu na obsluhu je mo�né 
zabráni� chybám a dosiahnu� bezporuchovú prevádzku. 
 
Pri svojvo¾ných, príp. nepovolených prestavbách a zmenách na 
zariadení zaniká záruka výrobcu. 
 
Zariadenie je súèas�ou vzduchotechnického zariadenia 
a prevádzkova� sa smie a� po montá�i celého zariadenia. 
 

2.2. Znaèky s upozornením a ich pou�itie 
 
Tento symbol upozoròuje na bezprostredné nebezpeèenstvo. Pri 
nedodr�iavaní týchto upozornení mô�e dôjs� k poraneniu osôb 
a po�kodeniam na zariadení. 
 
 
�Symbol �ivotného prostredia� oznaèuje oblasti, ktoré majú pri 
nedodr�iavaní za následok za�a�enie �ivotného prostredia. 
 
 
 
 

 

2.3. Bezpeènostné pokyny 
 
Na zabránenie �kodám na zariadení spôsobeným prehriatím 
prevádzkujte parný výmenník tepla len pri be�iacom ventilátore. Pri 
pou�ití obmedzovaèov teploty sa musí zoh¾adni�, aby sa kontrolér 
teploty nastavil o cca 5 K ni��ie ako bezpeènostný obmedzovaè 
teploty. 
 
Dovolený tlakový stupeò výmenníkov tepla a ich rúrových vedení sa 
nesmie prekroèi�. 
 
Prístupnos� bezpeènostných kon�trukèných dielov musí by� 
zaruèená poèas celej �ivotnosti. 
 
Elektrické pripojenie, ako aj údr�bu elektrických dielov smie 
vykonáva� len odborný elektrikár. Pritom platia predov�etkým 
normy VDE 100/DIN 57100. 
Pri prvom pripájaní a neskor�ej kontrole sa musia dotiahnu� 
pripojovacie skrutky elektrických prípojok. 
 
�peciálne nariadenia, ako smernice pre stavebný dozor 
o protipo�iarno-technických po�iadavkách na vetracie zariadenia, 
sú nutne predpísané a preto sa musia bezpodmieneène dodr�iava�. 
 
Chladiaci prostriedok (bez vône a chuti) vytláèa vzdu�ný kyslík 
a mô�e vies� k uduseniu. Pri úniku chladiaceho prostriedku 
vstupujte do strojovne len s maskou a kyslíkovou f¾a�ou na ochranu 
dýchacích ciest. 
 
Pri likvidácii chladiaceho prostriedku dodr�iavajte ustanovenia na 
ochranu �ivotného  
prostredia. 
 
 
 
Pre po�iadavku pri zariadeniach v atmosfére ohrozenej výbuchom 
dodr�iavajte kapitolu 8! 
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3. Skladovanie a preprava 
 

3.1. Skladovanie, medziskladovanie 
 
Kon�trukèné diely sa musia pred uskladnením vyèisti�, odstráni� sa 
musia predov�etkým triesky z vàtania. 
 
Prístroje, kon�trukèné diely, agregáty a diely príslu�enstva sa musia 
pri skladovaní chráni� pred poveternostnými vplyvmi, vlhkos�ou, 
prachom a po�kodením. Otvorené strany a otvory zariadenia musia 
by� na ochranu pred zneèistením uzatvorené fóliou. 
 
Nezabudnite, �e kryty z fólie, ktoré priliehajú na pozinkované 
plechy, mô�u vplyvom vyskytujúceho sa orosenia v priebehu 
jedného dòa vies� k �kodám na zinkovanom povrchu (biela hrdza). 
Fólie by sa pod¾a mo�nosti nemali pou�íva� na zakrytie celých 
zariadení, príp. by sa mali pou�íva� len v núdzovom prípade 
s vhodným di�tanèným dr�iakom vzdialene od plechu. 
 
Kon�trukèné diely sa musia v�dy skladova� bezpeène postavené na 
rovnom podklade. Nesmú stá� prevrátene, dole hlavou alebo na 
sebe. Kon�trukèné diely sa majú postavi� na palety alebo na 
hranené rezivá pod ka�dým rohom, ako aj pri rozpätiach nad 2,0 m 
dodatoène v strede. 
 
 
 
V kon�trukèných dieloch a na nich sa nesmú skladova� �iadne 
cudzie diely/malé diely. Pohyblivé diely, ako ventilátor, rotaèný 
výmenník tepla, dvere atï. treba zaisti� pred ne�iaducim pohybom. 
Kon�trukèné diely sa nesmú skladova� v nebezpeènej oblasti iných 
strojov. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Preprava na stavenisko 
 
Preprava v�eobecne 
 
Pri dodaní dielov zariadenia je tieto okam�ite potrebné skontrolova� 
oh¾adom po�kodení spôsobených pri preprave a po�kodenia 
prípadne zaznamena� na dodacom liste. Nezaznamenané �kody nie 
je mo�né zoh¾adni�. 
 
Eventuálne vo¾né diely v alebo na prepravných jednotkách 
bezpodmieneène odstráòte alebo zaistite. Na zariadenia 
nevystupujte nezaistení a na hornú èas� zariadení niè neodkladajte. 
Diely zariadenia sa nesmú prepravova� otoèené na boku alebo na 
hornej èasti. Ak sa èas� zariadenia zo �peciálnych dôvodov preklopí, 

potom len na otvorenú stranu, nikdy nie na stranu s vekami 
a dverami. Ventilátorový modul sa nesmie nikdy preklopi�, preto�e 
hriade¾ ventilátora musí by� v�dy umiestnený vodorovne. 
 
Dielami zariadenia sa smie pohybova� a tieto sa smú polohova� len 
vhodnými prepravnými zariadeniami. Najskôr skontrolujte údaje 
o hmotnosti kon�trukèných dielov. Prepravné cesty zabezpeète. Je 
zakázané pohybova� sa pod bremenom. 
 
Pri preprave si je potrebné v�íma� v�etky prípojky registra, 
vyènievajúce diely, ako sú k¾uèky dverí, elektrické nadstavby 
a otvory v oblasti dna, aby sa zabránilo po�kodeniu. 
Èasti zariadenia prepravujte len pri zatvorených dverách. 
 
Kon�trukèný diel sa pred prepravou musí skontrolova� oh¾adom 
po�kodení. 
 
 
Preprava vysokozdvi�ným vidlicovým vozíkom 
 
Prepravovaný diel musí priebe�ne le�a� na vidliciach. Vidlice musia 
by� minimálne o 100 mm dlh�ie ako �írka zariadenia. Príli� krátke 
vidlice spôsobujú �kody na podlahových plechoch. �a�isko sa musí 
nachádza� medzi vidlicami, smerom k strane stohovaèa, aby sa 
zabránilo vyklopeniu kon�trukèných dielov. 
 
 
Na nákladnom vozidle sa musia èasti zariadenia opatrne nadvihnú� 
montá�nou pákou, aby sa mohli zasunú� vidlice stohovaèa. 
 
 
 
Preprava �eriavom 
 
Na prepravu èastí zariadenia sa smú pou�i� len �eriavy, zariadenia 
na uchopenie bremena, viazacie prostriedky atï., ktoré sú na to 
vhodné a schválené. 
Závesy, ani iné zdvíhacie zariadenia nesmú kon�trukèný diel 
po�kodi�. 
 
Pre prepravu �eriavom sa smú na to urèené závesné �eriavové oká 
pou�i� len do urèitej hmotnosti. Pri ve¾kých, príp. �a�kých 
zariadeniach sa musia pou�i� oká základného rámu. Skontrolujte, èi 
sa závesné �eriavové oko pri preprave uvo¾nilo. Závesné �eriavové 
oká musia by� pevne zaskrutkované a� na doraz. 
 
Po in�talácii zariadení, prosím, po�lite závesné �eriavové oká spä� 
do ná�ho závodu, okrem ôk stre�ných zariadení. Na streche sa 
nachádzajúce závesné �eriavové oká sa nesmú odstraòova�, preto�e 
viac nie je zaruèená tesnos� strechy. 
Do v�etkých ostatných otvorov pre závesné �eriavové oká sa musia 
namontova� prilo�ené krycie zátky. Aj pri dvojposchodových 
zariadeniach sa musia zátky upevni� na spodných èastiach 
zariadenia. 
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Huber & Ranner GmbH 
Gewerbering 15 
94060 Pocking 
 
Pri preprave �eriavom sa nesmie podkroèi� závesný uhol 60°. 
Alternatívne sa mô�u pou�i� traverzy. Zá�a� musí by� rovnomerne 
rozdelená k �a�isku, aby sa mohlo vylúèi� zo�myknutie alebo 
vyklopenie. 
 
 
 
 
Dvíhanie z nákladného vozidla, príp. podlahy sa musí vykonáva� 
pomaly a opatrne. Musí sa zabráni� prudkým pohybom. 
 
 
Preprava zdvíhacím vozíkom 
 
Aj pri preprave zdvíhacím vozíkom by mal by� kon�trukèný diel 
polo�ený priebe�ne. Ak je zariadenie väè�ie ako zdvíhací vozík, 
musí sa pre prepravu súèasne pou�i� druhý zdvíhací 
vozík/stohovaè. 
 
 
 
 
 
Preprava po �elezných ko¾ajniciach/drevách 
 
Musí by� zaruèené, aby profil zariadenia v�dy priliehal na 
prepravných zariadeniach. 
Dosadacia plocha prepravných prostriedkov nesmie vies� 
k po�kodeniam na zariadení. 

4. Montá� 
 

4.1. Základ/základný rám 
 
Pred postavením modulov skrine sa musí skontrolova� stabilita, 
príp. pevnos� skrutkových spojení základov a základného rámu. 
Dosadacia plocha musí by� rovná. Nerovnosti majú za následok, �e 
sa sprieèia dvere a tým sa stanú eventuálne netesnými a budú sa 
odiera� o profil.  
In�talaèná plocha musí by� rovná, aby sa zabezpeèilo 
vyprázdòovanie výmenníkov tepla a vaní. 
 
Pred postavením musia by� základy a základné rámy vyèistené a bez 
¾adu. 
 
Zariadenia postavte na rovný a pevný základ. Nerovnosti sa musia 
vyrovna� príslu�nými podlo�kami. 
 
Plocha základu má zodpoveda� ve¾kosti zariadenia. Ak sa pou�ije 
pásový základ (betón alebo oce¾ový nosník), zariadenie musí 
prilieha� na vonkaj�í rám zariadenia. 
Pri pásovom základe sú pri �írkach zariadení nad 2,0 m na zaèiatku 
a konci zariadenia, ako aj na rozpájacích miestach komponentov 
taktie� potrebné prieène nosníky. 
Medzi zariadením a základom sa musia dodr�a� distanèné podperné 
body max. 1,2 m na då�ku a �írku a treba dodr�a� max. za�a�enie 
dna zariadenia 100 kg/m². 
 
Pri urèovaní vý�ky základu treba zoh¾adni� potrebnú vý�ku sifónu. 
 
 
Predpokladom ¾ahkosti otvárania dverí, mo�nosti demontovania 
montá�nych prvkov a dokonalého utesnenia na spojeniach 
kon�trukèných dielov je presné vyrovnanie kon�trukèných dielov. 
 
 
Zariadenia treba a� po uvedenie do prevádzky chráni� pred 
stavebným prachom a neèistotami, ako aj pred po�kodeniami! 
 
U zariadení, ktoré stoja ved¾a seba, musí základ podopiera� 
základný rám aj v strednej oblasti! 
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4.2. In�talácia zariadenia 
 
Musí by� zaruèená prístupnos� pre opravárske a servisné práce. 
 
Zariadenie treba v horizontále a vertikále presne vyrovna� 
podlo�ením. 
 
 
Vonkaj�ia in�talácia 
 
Treba dba� na to, aby sa stre�ný rám zaizoloval, preto�e mô�e 
vznika� kondenzát! 
 
Stre�ný rám a zariadenie odolné proti poveternostným vplyvom nie 
sú náhradou strechy! 
 
Vonkaj�ie miesta spojov kon�trukèných dielov je potrebné utesni� 
prilo�enými trvale elastickými a proti poveternostným podmienkam 
odolnými tesniacimi hmotami. 
U stre�ných zariadení (vyhotovenie odolné proti poveternostným 
vplyvom) sa dodatoène dodáva protida�ïová strecha vyhotovená 
z plechu. 
Montá� protida�ïového krytu sa vykonáva u� v závode. Pri väè�ích 
zariadeniach sa len predmontuje a musí sa zoskrutkova� a utesni� 
na mieste. 
 
 
 
 
Pri utesòovaní treba postupova� nasledovne: 
Tesniacu pásku nalepte na prírubu protida�ïovej strechy, utesnite 
ju trvale elastickou tesniacou hmotou a zakryte vo¾ne prilo�enými 
profilmi. Krycí profil sa nakoniec zoskrutkuje s prírubou 
protida�ïovej strechy. 
 
Ak sa pri montá�i po�kodil lak, tento sa musí opravi�. 
 
 
 

4.3. Izolácia hluku v tuhej látke 
 
Zariadenia treba in�talova� izolovane proti hluku v tuhej látke. 
 
 
K základu 
 
Pre dosiahnutie tlmenia hluku v tuhej látke a tlmenia kmitov sa musí 
zo strany stavby medzi základný rám zariadenia a základ polo�i� 
príslu�ná podlo�ka (napr. elastomérové pásy), prièom treba 
zoh¾adni� údaje výrobcu. V�eobecne by sa mali zariadenia podlo�i� 
na èelných stranách, rozpájacích miestach komponentov a od då�ky 
komponentov cca 1,2 m aj na pozdå�nych stranách. 
 

 
Ku kanálu 
 
Zariadenia je potrebné montova� odpojene od kanalizaènej sieti. 
 
 
Pri hygienických zariadeniach nesmú ma� odpojené prípojky 
kanálov �iadne ryhy a priehlbiny. 
 
 
 
 

4.4. Vyrovnanie potenciálu/uzemnenie 
 
V�etky elektricky nevodivé spojovacie miesta musia by� premostené 
vyrovnaním potenciálu, napr. flexibilné prípojky, jednotka motora 
ventilátora. Celé zariadenie treba uzemni�. 
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4.5. Ochrana proti mrazu 
 
Kapilárna rúra na ochranu proti mrazu sa musí na výstupe vzduchu 
výmenníka rovnomerne napnú� po celej ploche výmenníka. 
Kapilárna rúra na ochranu proti mrazu sa pritom nesmie zalomi� ani 
po�kodi�. 
 
 
 
 
 
 

4.6. Spojenie zariadenia 
 
Montá�ny materiál je prilo�ený. Nachádza sa v oznaèených 
moduloch zariadenia. 
 
Na spojenie dielov zariadenia je potrebné vykona� nasledujúce 
práce: 
 
- Samolepiace tesnenie na rozpájacie miesto na dieli zariadenia 

nalepte v 2 dráhach obiehajúc na profilový rám. 
 
 
 
- Diely zariadenia zasúvajte dokopy navijakom, kým sa budú 

nachádza� presne na sebe. 
- Diely zariadenia nes�ahujte skrutkami. Nebezpeèenstvo 

deformácie! 
- Potom ich upevnite skrutkami. U zariadení je potrebné diely 

zariadenia spoji� na to urèenými upevòovacími prvkami. 
 
 
 
- Pri ve¾kých håbkach zariadení je potrebné moduly spoji� 

príslu�nými stredovými skrutkovými spojmi. 
 
- Pri ve¾kých zariadeniach je �tvorhranné rúry dodatoène 

potrebné spoji� spojovacími svorkami. 
 
 
 
- Rozpájacie miesto dielov zariadenia je následne potrebné 

utesni� prilo�enou tesniacou hmotou. 
 
 
 

4.7. Montá�, príp. demontá� ventilátora 
 
Pre montá� a demontá� motora, príp. ventilátora je mo�né ako 
príslu�enstvo doda� v�dy demontá�nu ko¾ajnicu v individuálnom 
vyhotovení. 

Motor sa pritom pomocou pojazdnej maèky prepravuje v zariadení. 
Pred zariadenie sa mô�e hnací motor odstavi� napr. na zdvíhací 
vozík. 
 
 

4.8. Ochrana motora 
 
Motory chráòte zodpovedajúc DIN EN 60204/DIN VDE 0113 proti 
pre�a�eniu. 
 
Namontujte motorový istiè a nastavte ho na menovitý prúd motora 
(pozri typový �títok). Vy��ia nastavovacia hodnota nie je dovolená! 
 
 
 
Motory so zabudovaným snímaèom s termistorom s teplotným 
koeficientom chráòte prostredníctvom vypínacieho relé 
s termistorom s teplotným koeficientom. 
 
Motory s menovitým výkonom do 3 kW sa mô�u vo v�eobecnosti 
zapája� priamo (dodr�te obmedzenia výkonu príslu�ného 
dodávate¾a elektrickej energie). U väè�ích motorov namontujte 
spú��anie hviezda-trojuholník alebo pozvo¾ný rozbeh. 
 
Zo strany stavby je potrebné vykona� bezpeènostné opatrenia proti 
pre�a�eniu, skratu, prepätiu, príp. napätiu a nadmerne vysokým 
okolitým teplotám. 
S osobitnou svedomitos�ou treba postupova� pri pripájaní motorov, 
predov�etkým pri zariadeniach, ktoré sú vybavené motormi s dvomi 
stupòami otáèok. Pripojenia sa musia vykona� zodpovedajúc 
údajom na typovom �títku a schéme zapojenia na vnútornej strane 
skrinky svorkovnice motora. 
 
Tavné poistky a poistkové automaty nie sú dostatoènou ochranou 
motora. Pri �kodách spôsobených nedostatoènou ochranou motora 
zaniká záruka výrobcu. 
 
 
 
 
 
 

4.9. Elektrické pripojenie 
 
V�etky elektrické práce smie vykonáva� len kvalifikovaný odborný 
personál v odpojenom a proti opätovnému zapnutiu zaistenom 
stave. 
 
V�etky elektrické prípojky treba vykona� zodpovedajúc platným 
medzinárodným, národným a lokálnym predpisom a smerniciam, 
ako aj nariadeniam výrobcu. 
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Na zabránenie �kodám sa musí bezpodmieneène dba� na 
pripojovaciu schému v svorkovej skrinke. 
 
Pri elektrickom pripájaní zariadení odolných proti poveternostným 
vplyvom dbajte na vodotesnos�. Pripojenie zdola alebo vodotesné 
nákrutky (minimálne druh krytia IP65) s dostatoèným polomerom 
kábla.  
Skontrolujte pevné utiahnutie v�etkých elektrických pripojovacích 
spojení (spínacia skriòa, meniè frekvencie, motor atï.) a v prípade 
potreby ich utiahnite (pozri aj DIN 46200). 
 
V�etky elektrické káble, ktoré sa vedú cez skriòu, musia by� 
upevnené a chránené proti po�kodeniam. 
 
 
 

4.10. Vrecový filter 
 
Filtraèné vrecia treba upínacími prípravkami upevni� do 
upevòovacieho rámu. Pritom sa musí myslie� na vzduchotesné 
ulo�enie v upevòovacom ráme.  
Montá� vrecových filtrov do upevòovacích rámov, príp. vedení 
vykonajte zodpovedajúc návodom prilo�eným k filtrom. 
Pri montá�i treba dba� na to, aby sa vrecový filter nachádzal 
v správnej polohe a plocha filtra sa neprivrela. 
 
 
Po�kodeniam alebo tlakovým miestam povrchu filtra treba 
bezpodmieneène zabráni�, preto�e sa inak filter v prípade 
prevádzky mô�e natrhnú� a triedy filtrov viac nebudú 
zaruèené. 
 
 
Vy�ahovacie filtre treba namontova� boène do existujúcich 
zasúvacích lí�t. Treba dba� na to, aby sa medzi filtre vlo�ilo 
tesnenie. 
 
Neustála kontrola a èistenie filtrov má ve¾kú dôle�itos� a preto 
vy�aduje osobitnú pozornos�, preto�e zneèistené filtre zni�ujú 
vzduchový výkon a pri dlhých �ivotnostiach predstavujú zvý�ené 
hygienické riziko. 

4.11. Pripojenie výmenníkov tepla 
 
Výmenníky tepla pripájajte len v protiprúde, preto�e inak nie je 
mo�né zaruèi� výkon. 
 
Prívodné a spätné vedenia sa musia pripoji� tak, aby sa nemohli 
vyskytnú� �iadne prenosy kmitov a tepelné napätia. 
Pripojenia treba vykona� zodpovedajúc oznaèeniu �prítok� a �spätný 
tok�. Pred pripojením je potrebné skontrolova� polohu �títkov pod¾a 
výkresu a funkciu. 

Príruby, prípojky a uzávery v prítoku a spätnom toku treba na 
zariadení umiestni� tak, aby bolo mo�né ohrievaè vzduchu 
demontova� bez väè�ích demontá�nych prác. 
 
O dokonalé odvzdu�nenie a vyprázdnenie ohrievaèov vzduchu 
a rúrových vedení sa treba postara� zo strany stavby. 
 
Pri u�ahovaní závitových prípojok zo strany stavby na prípojnom 
hrdle výmenníka tepla je potrebné opatrné pridr�iavanie rúrovými 
klie��ami, preto�e sa v opaènom prípade natoèia a po�kodia 
vnútorné rúry. 
 
Pri nebezpeèenstve mrazu treba výmenník tepla zabezpeèi� proti 
zamrznutiu. 
 
Treba poèíta� s tým, �e pri normálnom vyprázdnení ostane vo 
výmenníku tepla zvy�ková voda. Z bezpeènostných dôvodov sa 
musia výmenníky tepla dodatoène prefúka� stlaèeným vzduchom 
(nebezpeèenstvo zmrznutia!). 
 
Pri pou�ití zmesi glykolu a vody treba dba� na to, �e ako materiál 
pre ïal�ie rúrové vedenia sa pou�íva aj meï a nie oce¾. 
 
 

4.12. Odluèovaè kvapiek 
 
Pre montá� a demontá� odluèovaèa kvapiek treba odstráni� 
snímate¾ný panel. 
Kazety odluèovaèa kvapiek sa zavesia na hornú ko¾ajnicu a spodnú 
vodiacu ko¾ajnicu a zboku sa zasunú do, príp. vysunú zo zariadenia.  
Pri montá�i kaziet dbajte na �ípku smeru v smere vzduchu. 
 
 
 
 
 
 

4.13. Pripojenie parných ohrievaèov 
 
Bezpeèný odtok kondenzátu musí by� zaruèený neustále. 
 
Pre regulovate¾nos� v prevádzke s èiastoèným za�a�ením musí by� 
ka�dý parný register vybavený odvádzaèom kondenzátu. 
 
 
 

4.14. Pripojenie vedenia chladiaceho prostriedku 
 
Treba dodr�iava� nariadenia z kapitoly Pripojenie výmenníkov tepla. 
 
Pred pripojením skontrolujte, èi je e�te pod tlakom náplò 
ochranného plynu výparníka, naplnená výrobcom. 
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Maximálne prevádzkové stavy (tlak, teplota atï.) nesmú prekroèi� 
dovolené výrobné údaje. 
 
Keï�e sa tu jedná o rúrový systém s relatívne malým priemerom, 
v�dy treba poèíta� s tým, aby pri normálnom vyprázdnení zostal vo 
výmenníku tepla chladiaci prostriedok. Z bezpeènostných dôvodov 
sa musia výmenníky tepla dodatoène prefúka� stlaèeným vzduchom. 
 
 
 

4.15. Pripojenie vzduchového kanála 
 
Pripojenie vzduchových kanálov elastickými hrdlami sa musí 
vykona� beznapä�ovo. Montá�na då�ka elastického hrdla nesmie 
by� v �iadnom prípade natiahnutou då�kou. 
Pripojenie vzduchových kanálov je mo�né vykona� aj s odpojeným 
profilovým rámom. 
 
Pri montá�i treba odborne pripoji� uzemnenie, systém ochranných 
vodièov a vyrovnanie potenciálu. 

4.16. Pripojenie odtokových vedení 
 
Vo v�etkých prípadoch, v ktorých poèas prevádzky vzniká voda, je 
na zabezpeèenie bezporuchového odtoku vody, na zabránenie 
za�a�eniam pachom a na zabránenie netesnostiam alebo nasávaniu 
falo�ného vzduchu potrebné pripoji� odtok kondenzátu v�dy so 
sifónom. Platí to pre nasávaciu a výtlaènú stranu. 
 
Na nasávacej strane odporúèame pou�itie gu¾ového sifónu a na 
výtlaènej strane normálneho sifónu (gu¾u odstráòte). 
 
 
 
Vý�ku sifónu je potrebné správne dimenzova� v závislosti od vý�ky 
tlaku. 
 
Ka�dý sifón musí vo¾ne ústi� prostredníctvom lievika zberného 
vedenia. 
 
 
 
Horizontálne odtokové vedenia musia ma� dostatoèný priemer, 
spád, ako aj zavzdu�nenie a odvzdu�nenie pre bezporuchový odtok 
vody. 
 
Iné odtokové vedenia (napr. pri èistiacich vaniach) je v�dy potrebné 
vybavi� uzatváracím kohútom, ak sú pripojené pri odvodòovacom 
systéme. 
Odtoky sa nesmú spája� pred sifónom ani uzatváracím kohútom. 
 
Montá� a dimenzovanie pod¾a prilo�eného návodu na montá� 
sifónu. 
 

4.17. Plo�ný plynový horák 
 
Musia sa dodr�iava� predpisy a údaje výrobcu k horáku a plynovej 
prípojke. 
Pri montá�i zariadenia treba presne dodr�iava� eventuálne podklady 
schva¾ovacieho úradu, v�etky miestne predpisy, ako aj po�iadavku 
Nemeckej asociácie pre dopravný výskum a Technické pravidlá pre 
in�taláciu plynu. 
 
 
 

4.18. Priamo vykurovaný výmenník tepla 
 
Horák sa musí upevni� na urèenej pripájacej doske horáka. 
 
Då�ka plamenca olejového alebo plynového horáka musí by� 
spa¾ovacej komore výrobníka teplého vzduchu prispôsobená tak, 
aby plameò z plamenca vystupoval a� v spa¾ovacej komore. 
 
Výmenník tepla musí by� zabudovaný so spádom v smere k odtoku 
kondenzátu. 
Musia sa dodr�iava� predpisy a údaje výrobcu k horáku, prípojke 
paliva, odvádzaniu kondenzátu, prívodu èerstvého vzduchu 
a komínu. 
 
Kondenzát nesmie v �iadnom prípade ostáva� vo vykurovacom 
registri a musí v�dy vo¾ne odteka�. Preto musí by� pripojené 
odvádzanie kondenzátu. 
 
Bezpeènostný obmedzovaè teploty musí by� zabudovaný 50 cm a� 
100 cm v smere prúdenia za ohrievaèom vzduchu. 
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5. Uvedenie do prevádzky a údr�ba 
 

5.1. Skriòa/zariadenia 
 

V�eobecne 
 
Pred otvorením dverí musí by� ventilátor vypnutý, odpojený od 
elektrickej siete a zastavený (èas èakania minimálne 2 minúty). 
 
Pre elektrickú in�taláciu platia príslu�né ustanovenia a miestne 
predpisy. 
Zásadne je potrebné dodr�iava� predpisy na prevenciu úrazov! 
Funkèná skú�ka bezpeènostných opatrení by sa mala pravidelne 
vykonáva� pri menovitom mno�stve vzduchu! 
 
Prevádzkovate¾ centrálneho zariadenia je povinný necha� na 
zariadení pracova� len také osoby, ktoré sú oboznámené so 
základnými predpismi o bezpeènosti pri práci a prevenciou úrazov, 
ako aj týmto návodom na prevádzku a údr�bu a ktoré sú zauèené 
v manipulácii s ventilátorom. 
 
Návod na obsluhu sa musí v�dy uschováva� na mieste pou�itia 
klimatizaèného zariadenia. 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Zariadenie musí by� kompletne zmontované, v�etky médiá musia 
by� pripojené a v�etky elektrické diely spojené káblami, aby bolo 
mo�né vykona� uvedenie do prevádzky. 
Zatvorenie odtokových ventilov poèas prevádzky. 
Pred zapojením zariadenia je potrebné vykona� skú�ku ochranných 
vodièov. 
 
Musí sa vykona� funkèná skú�ka a meranie výkonu a musí sa o tom 
vystavi� protokol. 
 
Kontrola funkcie prírub a v�etkých skrutkových spojov. 
 

Údr�ba 
 
- V�etky komory zariadenia treba skontrolova� oh¾adom 

zneèistenia a po�kodenia, v danom prípade èistenie komôr. 
- Skontrolujte vo¾ný výtok odtokov. 
- Skontrolujte tesnos� dverí a ¾ahkos� chodu uzáverov. 
- Skontrolujte tesnos� pripojovacích spojení kanálov. 
 
Po ukonèení údr�bových prác je potrebné pri zapnutí zariadenia 
skontrolova� v�etky body pre uvedenie do prevádzky. 
 
 

5.2. Ventilátor 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Pred uvedením ventilátorov do prevádzky musia by� splnené 
nasledujúce podmienky: 
- Kanalizaèná sie� pripojená. 
- Vedenia odpadového a privádzaného vzduchu otvorené. 
- Kanalizaèná sie� a komora zariadenia nesmú obsahova� cudzie 

telesá a zneèistenia. 
- Otáèaním rukou skontrolujte vo¾ný chod lopatkového kolesa 

ventilátora. 
- Prepravné poistky musia by� odstránené. 
 
 
 
- V�etky revízne dvere musia by� zatvorené. 
- Skontrolujte napnutie klinového remeòa. 
- Na menièi frekvencie nastavte max. otáèky pod¾a typového 

�títka 
 
Po pripojení je potrebné vykona� skú�obný chod, aby sa 
skontroloval výkon a smer otáèania motora. 
 
Krátkym zapnutím skontrolujte smer otáèania ventilátora pod¾a 
�ípky smeru na skrini. Pri nesprávnom smere otáèania motor 
elektricky prepólujte za dodr�ania bezpeènostných predpisov. 
 
Po dosiahnutí prevádzkových otáèok ventilátora okam�ite zmerajte 
odber prúdu v�etkých troch fáz pri zatvorených dverách. 
Namerané hodnoty nesmú prekraèova� po�adované hodnoty na 
typovom �títku (a tým menovitý výkon motora). Pri nadprúde 
okam�ite vypnite. Pri odli�nom fázovom prúde skontrolujte prípojku 
motora. 
 
Dodr�te údaje pre maximálnu okolitú teplotu motora od výrobcu. 
 
 

Údr�ba 
 
- Pod¾a potreby je potrebné vyèisti� ventilátor, aby sa vylúèila 

nevyvá�enos�. 
- Skontrolujte lo�iská a v danom prípade ich prema�te. Dodr�te 

lehoty premazávania! 
- Skontrolujte funkciu tlmièa kmitania. 
- Skontrolujte a v prípade potreby utiahnite upevòovacie skrutky. 
- Pri nápadnostiach (zvuky) skontrolujte ventilátor a motor. 
- Pri nápadnostiach (vibrácie) skontrolujte nevyvá�enos� 

obe�ného kolesa ventilátora bez klinového remeòa (obe�né 
koleso musí stá� v ka�dej polohe). 
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Vyradenie z prevádzky 
 
Pri dlh�om prestoji sa musí ventilátor 1x za mesiac pootoèi�, aby sa 
zabránilo jednostrannému za�a�eniu lo�ísk. 
Pri prestojoch dlh�ích ako tri mesiace je na zabránenie bodovému 
za�a�eniu lo�ísk potrebné zlo�i� klinové remene. 
 
Pred opakovaným uvedením do prevádzky u lo�ísk s premazávacím 
zariadením odstráòte starý tuk a nanovo nama�te. Pritom 
dodr�iavajte predpisy výrobcu ventilátora. 
 
 
 

5.3. Remeòový pohon (ventilátor) 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte správne napnutie 
a súosovos�. 
 
Klinový remeò 
Po uvedení do prevádzky sa má pohon klinovým remeòom zabehnú� 
pod za�a�ením. Po cca 30 - 60 minútach sa musí nastavi� napínací 
prípravok.  
 
Treba dodr�a�, �e po prvých 50 prevádzkových hodinách sa musí 
napnutie remeòa skontrolova� a v prípade potreby napnú�. 
 
Klinový remeò nesmie by� napnutý ani príli� silno, ani príli� slabo, 
preto�e to skracuje �ivotnos� lo�ísk motora a ventilátora. 
 
 
Plochý remeò 
U plochých remeòov treba dba� na to, aby sa zabránilo priamemu 
rozbehu. Vplyvom náhle sa vyskytujúcich síl mô�e remeò skåznu� 
z pohonu. 
 
 
Na�ahovanie plochého remeòa 
Na hornej strane remeòa sa nachádzajú 2 tenké meracie znaèky. 
Remene napínajte, kým sa dosiahne po�adovaná hodnota 
vzdialenosti meracej znaèky (2 % natiahnutie remeòa). 
Pohon sa musí viackrát otoèi�, aby sa potom napnutie skontrolovalo 
opakovane. 
 
 
 
Treba dodr�a�, �e po prvých 100 prevádzkových hodinách sa musí 
napnutie remeòa skontrolova� a v prípade potreby napnú�. 
 
Pod¾a výrobcu sa musí napnutie remeòa skontrolova� po prvých 
�tyroch hodinách. 
 

Údr�ba 
 
- Skontrolujte zneèistenie, po�kodenie a opotrebovanie 

remeòového pohonu. 
- Skontrolujte upevnenie celého pohonu. 
- Vymieòajte len celú súpravu remeòov. 
- Skontrolujte funkciu ochranného zariadenia 
- Nastavte súosovos� kotúèa motora a ventilátora. 
- Skontrolujte napnutie remeòa a v prípade potreby napnite 

remeò. 

5.4. Tlmiè zvuku 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Skontrolujte po�kodenie a zneèistenie kulís. 
 
 

Údr�ba 
 
- Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie kulís, v prípade potreby 

ich opatrne vyèistite, príp. pomocou opravnej súpravy opravte. 
 
Nepo�koïte povrch. 
 
 
 

5.5. Filtraèná jednotka 
 
V�eobecne 
 
Dostatoèná filtrácia vzduchu a pravidelná výmena filtrov redukuje 
obsah prachu vo vzduchu a zabraòuje zneèisteniu zariadenia 
a systému kanálov. Príli� dlhé �ivotnosti filtrov zhor�ujú vplyvom 
zápachov kvalitu vzduchu. Z hygienických dôvodov sa musí zabráni� 
prevlhèeniu filtrov. 
 
Filter je potrebné v závislosti od prevádzkových podmienok 
v pravidelných intervaloch kontrolova� a v prípade potreby vymeni�. 
Ak sa prekroèí výrobcom uvedený tlakový rozdiel, filter treba 
v�eobecne vymeni�. Pri výmene filtra by sa mala skontrolova� 
tesnos� v upevòovacom ráme filtra. 
 
Po�kodeniam alebo tlakovým miestam povrchu filtra treba 
bezpodmieneène zabráni�, preto�e sa inak filter pri prevádzke 
mô�e natrhnú�. 
 

Triedy filtrov Odpor. rozdiel konc. tlaku 
G1-G4 
F5-F7 
F8-F9 

150 Pa 
200 Pa 
300 Pa 
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Odpor filtra je mo�né urèi� meraním rozdielového tlaku 
kvapalinovým manometrom s nastavite¾nou citlivos�ou alebo 
elektronickým manometrom. 
 
Vrecové filtre nie sú regenerovate¾né. Pri dosiahnutí koncového 
odporu ich treba nahradi� novými vrecovými filtrami. 
 
Výmena jednotlivých filtraèných èlánkov je dovolená len v prípade 
po�kodenia jednotlivých èlánkov, ak sa posledná výmena nevykonala 
neskôr ako pred �iestimi mesiacmi. 
 
Pri výmene filtraèných vlo�iek je potrebné nosi� masku na ochranu 
dýchacích ciest s filtrom P3 a treba dodr�iava� miestne ustanovenia 
na ochranu �ivotného prostredia. 
 
Prachom naplnené filtre predstavujú zvý�ené zdravotné riziko. 
 
Filtre sa musia skladova� v suchom a bezpra�nom prostredí. Po 
uplynutí minimálnej �ivotnosti filtre viac nepou�ívajte. 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Filtraèné vlo�ky sa v upevòovacom ráme upevòujú napínacími 
svorkami. Filtraèné vlo�ky neprivierajte ani nepo�koïte. 
Skontrolujte vzduchotesné ulo�enie filtraèných vlo�iek 
v upevòovacom ráme. 
 
Pred uvedením do prevádzky sa musí skontrolova� po�kodenie 
filtraèných jednotiek. 
 
 

Údr�ba 
 
- Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie vrecového filtra a rámu. 
- Skontrolujte tesnos� dosadacej plochy filtra, vizuálna kontrola 

po�kodenia. 
- Pri nápadnom zneèistení, zápachoch alebo netesnostiach 

vymeòte filtraèné vlo�ky. 
- Filtraèné vlo�ky vymeòte pri dosiahnutí odporúèaného 

koncového odporu.  
- 1. filtraèný stupeò vymeòte najneskôr po 12 mesiacoch 

a 2. filtraèný stupeò najneskôr po 24 mesiacoch. 
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Filter s aktívnym uhlím 
 
Vlo�ka je upevnená bajonetovým uzáverom. Pri výmene filtra sa 
vlo�ka vyskrutkuje z rámu. 
 
 
 
Na zaruèenie bezchybnej funkcie filtraèných vlo�iek je potrebné 
vykona� kontrolu zápachu za filtrami. V danom prípade je potrebné 
vymeni� vlo�ky. 
 
 
�peciálne filtre 
�peciálne filtre je potrebné udr�iava� pod¾a osobitných návodov na 
údr�bu od výrobcov. 
 
 
 

5.6. Výmenník tepla 
 

V�eobecne 
 
Na zabránenie zamrznutiu výmenníka tepla je potrebné pod¾a 
koncepcie zariadenia zabudova� zabezpeèenie proti zamrznutiu na 
strane vzduchu, vody alebo kondenzátu. 
 
Na èistenie výmenníka tepla nepou�ívajte vysokotlakovú vodu ani 
vysokotlakovú paru. Lamely sa mô�u po�kodi� (výnimkou sú 
pozinkované oce¾ové výmenníky tepla so zosilnenými lamelami). 
 
Od výroby sa mô�u poèas prvých prevádzkových tý�dòov na 
výmenníku tepla nachádza� zvy�ky raziaceho oleja, ktorým nie je 
mo�né zabráni�.  
 
Výmenník tepla vyèistite v zabudovanom stave, alebo ak nie je 
prístupný, pre èistenie ho vytiahnite. Odstránené neèistoty sa nesmú 
dosta� do susedných èastí zariadenia. Neèistoty a �pinavú vodu 
dôkladne odstráòte. 
Vodu pou�ite len vtedy, keï mô�e vodu zachyti� a odvies� komora, 
príp. podlaha. 
 
Pri medených, príp. hliníkových lamelách sa èistenie vykonáva 
opatrným vyfúkaním stlaèeným vzduchom proti smeru prúdenia 
vzduchu. 
Povrchy lamelových zväzkov je mo�né vyèisti� kefou (�iadny kov) 
alebo vysávaèom. Tvrdé alebo ostré èistiace prístroje sa nesmú 
pou�i�. 
 
 
 
 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Rúrové vedenia zo strany stavby je pred pripojením výmenníkov 
tepla potrebné dôkladne vypláchnu�. 
 
Kontrola správneho pripojenia prítoku a spätného toku. 
Dbajte na protiprúd. 
 
Výmenník tepla je potrebné pri plnení systému dôkladne odvzdu�ni� 
v najvy��om bode systému. 
Pri neodborne odvzdu�nených výmenníkoch tepla sa vytvárajú 
vzduchové vankú�e, ktoré vedú k zní�eniu výkonu. 
Skontrolujte správnos� montá�e uzáverov a iných armatúr. 
 
Pre plnenie je potrebné vykona� nasledujúce práce: 
- Úplne otvorte v�etky uzatváracie a regulaèné prvky. 
- Otvorenie urèených odvzdu�òovacích zariadení, ak nie sú 

pou�ité automatické odvzdu�òovaèe. 
- Systém pomaly napåòajte od najni��ieho miesta. 
- Odvzdu�òovacie ventily pri rôznych vý�kach hladín postupne 

zatvárajte, len èo voda vyteká bez bublín. 
- Zapnite primárne a sekundárne èerpadlo, skontrolujte smer 

otáèania a systém dlhý èas prevádzkujte. 
- Regulaèné ventily otoète do opaèného smeru (trojcestné 

ventily). 
- Následná kontrola prostredníctvom opakovaného otvorenia 

odvzdu�òovacích ventilov. 
- Skontrolujte tesnos� systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana proti mrazu 
 
Funkcia ochrany proti mrazu sa zabezpeèuje prostredníctvom 
snímaèa ochrany proti mrazu, ktorý sa musí nastavi� v�dy pod¾a 
podielu glykolu v médiu. 
 

Podiel glykolu Nastavovacia 
hodnota pri 

etylénglykole 

Nastavovacia 
hodnota pri 

propylénglykole 
20 % -11 °C -7 °C 
30 % -18 °C -12 °C 
40 % -25 °C -19 °C 
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Pri existujúcom termostate ochrany proti mrazu je potrebné 
skontrolova� funkciu celého zapojenia ochrany proti mrazu (napr. 
zmie�avací ventil, cirkulaèné èerpadlo, �alúziová klapka ventilátora, 
zásobovanie teplom). 
Ak mô�e teplota ved¾a zariadenia klesnú� pod 5 °C, musí by� 
snímaè ochrany proti mrazu zabudovaný vnútri alebo sa musia 
zaizolova� vonkaj�ie kapiláry ochrany proti mrazu. 
 
Aj po vypnutí zariadení na úpravu vzduchu v miestnostiach musí by� 
naïalej zabezpeèené zásobovanie teplou vodou. 
 
 
�kody, ktoré súvisia s pôsobením mrazu, nepatria k na�im 
záruèným záväzkom. 
 
 

Údr�ba 
 
- Výmenník tepla nechajte vychladnú� na okolitú teplotu. 
- Skontrolujte zneèistenie lamiel, v prípade potreby ich vyèistite. 
- Skontrolujte po�kodenie lamiel a rúr, eventuálne zohnuté 

lamely vyèe�te. 
- Skontrolujte tesnos� výmenníka tepla 
- Skontrolujte funkciu kon�trukèných dielov na prítoku 

a spätnom toku 
- Skontrolujte funkciu ochrany proti mrazu (termostat pomocou 

chladiaceho spreja). 
- Vyèistite odtok kondenzátu pri chladiacom registri, 

skontrolujte funkciu sifónu a pri zaèiatku chladiaceho obdobia 
ho vyèistite a opä� naplòte. 

 
 

Vyradenie z prevádzky 
Pri dlh�om prestoji, predov�etkým pri nebezpeèenstve zamrznutia, 
sa musí výmenník tepla kompletne vyprázdni�. Na to najskôr 
odstráòte odvzdu�òovacie skrutky a potom vyprázdòovacie skrutky. 
Následne pre vyprázdnenie bez zvy�ku ka�dý výmenník tepla 
prefúkajte stlaèeným vzduchom, preto�e pri vo¾nom vyprázdnení 
mô�u vo výmenníku tepla zosta� zvy�ky média. 
 
 

5.7. Odluèovaè kvapiek 
 

V�eobecne 
 
Odluèovaè kvapiek poskytne svoj plný úèinok a� po fáze rozbehu 
cca 4 tý�dòov. 
 
Odluèovaè kvapiek je v prípade potreby potrebné vypláchnu� vodou. 
Pri hrubom zneèistení je mo�né èistenie vykona� paroprúdovým 
prístrojom. 
 

Príli� silno zneèistené a zvápenatené odluèovaèe kvapiek, 
s upchatými odkvapnicami vedú k strhávaniu kvapiek a zvý�enej 
strate tlaku. 
 
Odluèovaè kvapiek eventuálne zapojený za stranou výstupu vzduchu 
vzduchového chladièa má spravidla lamely z PPTV, ktoré sú odolné 
proti teplotám do +95 °C. 
Odluèovaèe kvapiek sú potrebné len vtedy, keï sa prekroèí hranièná 
rýchlos� a k dispozícii je urèité mno�stvo kondenzátu. 
 
Pre èistenie odluèovaèov kvapiek vytiahnite kazety a demontujte 
lamely (odstráòte biofilm). 
 
 
 
 
Pri montá�i dbajte na smer vzduchu. 
 
 
 
 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Skontrolujte smer montá�e odluèovaèa kvapiek. Odkvapnica musí 
smerova� proti smeru vzduchu. 
 
 

Údr�ba 
 
- Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie odluèovaèa kvapiek 

a vane na kondenzát, v prípade potreby ich vyèistite. 
 
 
 

5.8. Chlad 
 

V�eobecne 
 
Keï�e vo vzduchotechnických zariadeniach mô�u by� chladiace 
komponenty vyhotovené ve¾mi odli�ne, detailný popis prác pre 
uvedenie do prevádzky a údr�bu nie je v tomto rámci mo�ný. Treba 
dodr�iava� individuálny návod na obsluhu. 
 
 
Vyhnite sa telesnému kontaktu s chladiacim prostriedkom, preto�e 
mô�e vyvola� omrzliny poko�ky a konèatín alebo po�kodenia 
sietnice v oku. Pou�ívajte osobné ochranné vybavenie proti 
pôsobeniu chladiaceho prostriedku pod¾a VBG 20 (ochranné 
okuliare, rukavice atï.)! 
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Zmeny na zariadení smie vykonáva� len autorizovaný odborný 
personál. 
 
Vo¾ne prilo�ené filtraèné su�ièe smie otvori� len technik pre 
uvedenie chladiacich zariadení do prevádzky a po otvorení sa musia 
okam�ite namontova�, preto�e vlhkos� vzduchu filtraèný su�iè 
po�kodí. 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Uvedenie do prevádzky smie vykona� len kvalifikovaná odborná 
firma na chladiarenskú techniku. 
 
 
 
 
 

Údr�ba 
 
Údr�ba sa má v rámci zmluvy o údr�be pod¾a spôsobu prevádzky 
vykonáva� minimálne raz za rok prostredníctvom kvalifikovanej 
odbornej firmy na chladiarenskú techniku v nadväznosti na VDMA 
24186, prednostne pred zaèiatkom chladiaceho obdobia. Pri 
údr�bových a in�pekèných prácach je dodatoène potrebné 
dodr�iava� ïal�ie informácie výrobcov komponentov. 
 
 
Potrebné intervaly pre kontroly tesnosti chladiaceho zariadenia sú 
závislé od plniaceho mno�stva chladiaceho prostriedku. 
 
 

Plniace 
mno�stvo 

Interval kontroly 

od 3 kg raz za rok 
od 30 kg raz za polrok 
od 300 kg raz za �tvr�rok 

 
 
 

In�pekèné práce 
Ni��ie uvedené kontroly, príp. práce mô�e vykona� samotný 
prevádzkovate¾. 
 
- Vyèistite povrch lamiel, aby ste zabránili nadmerným 

kondenzaèným tlakom. Zneèistené povrchy vedú k strate 
výkonu. Nepo�koïte rúry a lamely. 

- Skontrolujte stav oleja v kompresore. Pri vypnutom 
kompresore musí olej siaha� do polovice priezoru. 

- Skontrolujte a vyèistite odtok kondenzátu. V�ímajte si 
neobvyklé zvuky alebo prevádzkové stavy. 

 
 

5.9. Postrekovací zvlhèovaè 
 

V�eobecne 
 
Zapnutie èerpadla len pri zvlhèovacej komore naplnenej vodu, aby 
sa zabránilo po�kodeniu tesnenia s klzným krú�kom. 
 
Na zaruèenie ochrany pred chodom nasucho sa musí èerpadlo 
vypnú�, ak vý�ka hladiny vody klesne pod 20 mm nad nasávacím 
vedením. 
 
 
Pri plavákovom spínaèi kábel zodpovedajúc vytiahnite smerom 
dovnútra alebo von.  
 
Kvalita vody by mala by� hygienicky bezchybná (bez zárodkov), príp. 
musí by� splnený minimálny �tandard pod¾a Nariadenia o pitnej 
vode a VDI 3803. 
Okrem toho sa musíte postara� o to, aby bolo vylúèené spätné 
napájanie kondenzátu do siete pitnej vody. 
Vodivos� vody sa musí nachádza� v rámci hraníc údajov od výrobcu. 
 
Plavákový ventil sa musí nastavi� tak, aby sa pri maximálnej vý�ke 
hladiny vody 10 a� 20 mm pod hrdlom prepadu privádzanie èerstvej 
vody vyplo. 
 
 
 
Na kontinuálnu dezinfekciu mô�u by� vhodné UV �iarièe. 
Chemické dezinfekèné prostriedky (biocidy) pou�ite len vtedy, ak 
bola ich  
zdravotná nezávadnos� preukázaná v pou�itej koncentrácii. 
 
Pri pou�ití prísad treba dba� na to, aby voda nevytvárala penu. 
 
 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Pri uvádzaní do prevádzky treba postupova� v nasledujúcom poradí: 
- Vaòu postrekovacieho zvlhèovaèa vyèistite od cudzích telies. 
- Skontrolujte riadny stav, ako aj vidite¾né po�kodenia 

(po�kodenia spôsobené prepravou a montá�ne po�kodenia) 
vstavaných prvkov postrekovacieho zvlhèovaèa. 

- Skontrolujte pevné upevnenie a smer (s alebo proti prúdu 
vzduchu) rúr dr�iakov dýz a dýz. 

- Skontrolujte sito èerpadla postrekovacieho zvlhèovaèa. 
- Dopåòajte vodu, kým sa bude nachádza� 20 mm nad 

nasávacou rúrou. 
- Nastavte ochranu pred chodom nasucho. 
- Systém naplòte do cca 10 � 20 mm pod hrdlo prepadu. 
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- Nastavte plavákový ventil (presuòte teleso plaváka a prestavte 
páku). 

- Zariadenie najskôr uveïte do prevádzky na strane vzduchu 
a potom zapnite èerpadlo postrekovacieho zvlhèovaèa.  

- Kontrola smeru otáèania èerpadla. 
- Nadprúdovú spú�� motora èerpadla nastavte na menovitý 

prúd, zmerajte a zaprotokolujte odber prúdu. 
- Skontrolujte tesnos� v�etkých prípojok rúr a v prípade potreby 

ich utiahnite. 
- Skontrolujte funkciu plavákového ventilu. 
- Nastavte odka¾ovacie zariadenie. 
- Nastavte prípadné pridávania biocidu. 
- Postrekovací zvlhèovaè prevádzkujte cca 2 - 3 hodiny 

a skontrolujte jeho funkciu a tesnos�. 
 
 
Po uvedení do prevádzky by sa mal v priebehu prvých 
700 prevádzkových hodín preskúma� raz za tý�deò poèet zárodkov 
v cirkulaènej vode, v prípade potreby je potrebné vykona� opatrenia 
na zlep�enie kvality vody. 
 
 

Údr�ba 
 
- Odvápnenie celého postrekovacieho zvlhèovaèa 
- Vypnite vetracie zariadenie, do cirkulaènej vody pridajte 

odvápòovaè a cirkulaèné èerpadlo prevádzkujte dovtedy, kým 
sa uvo¾ní vápnik. Následne celý postrekovací zvlhèovaè dobre 
vypláchnite, neutralizujte a vyèistite nasávací kô�. 

- Odvápnenie dýz zvlhèovaèa a dr�iakov dýz. Otvory dýz sa 
v �iadnom prípade nesmú èisti� tvrdými predmetmi. 

- Odluèovaè kvapiek a usmeròovaè vyèistite vodou (max. 50 °C) 
alebo zriedenou kyselinou mravèou a odvápnite a dobre 
vypláchnite vodou alebo vyèistite paroprúdovým prístrojom. 

- Kontrola kvality vody 
- Kontrola plavákového ventilu 
- Vyèistite a nanovo naplòte integrovaný sifón 
- Pri zastavenej prevádzke je potrebné vyprázdni� vaòu, 

èerpadlo a armatúry. 
- Kontrola èerpadla postrekovacieho zvlhèovaèa oh¾adom 

bezchybného chodu a vytekania vody. 
 
 
 

5.10. �alúziové klapky 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Ak sú vzájomne spojené viaceré klapky, potrebné je skontrolova� 
správne ulo�enie a ¾ahkos� chodu spojovacích sútyèí. 
Ak sa pohon realizuje pomocou servomotora, sútyèie je potrebné 
nastavi� tak, aby bol zaruèený uhol otoèenia 90° a klapky pri 
zatváraní dosiahli svoju koncovú polohu. 

 
 
Nastavovaè �alúziových klapiek je mo�né namontova� zvnútra, ako 
aj zvonku na skriòu. U prístrojov in�talovaných v exteriéri ho je 
potrebné namontova� v zariadení alebo chráni� proti vlhkosti. 
 
Klapky sa musia pri uvádzaní do prevádzky presunú� do v�etkých 
pri prevádzke potrebných polôh. Príslu�ná poloha klapky musí 
zodpoveda� aktivácii (nastavenie koncových spínaèov). 
 
 

Údr�ba 
 
- Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie �alúziových klapiek. Pri 

ozubenom pohone dbajte obzvlá�� na èisté ozubenie. 
- Skontrolujte mechanickú funkciu 
- Servomotory klapiek treba skontrolova� oh¾adom správnej 

montá�e a správnej koncovej polohy a eventuálne nastavi� 
- ¼ahkos� chodu a tesnos� klapiek sa stanoví po odpojení 

servopohonu. 
 
 

5.11. Rotaèný výmenník tepla 
 

V�eobecne 
 
Hnací motor je ¾ahko prístupný prostredníctvom snímate¾ných 
krycích plechov pomocou rýchlouzáverov. 
 
Na zabránenie po�kodeniam pri èistení prúd vzduchu alebo vody 
smerujte na akumulaènú hmotu len pravouhlo. 
 
Ak sa prívod prúdu nepreru�í na v�etkých fázach, vzniká 
nebezpeèenstvo stlaèenia a do�kriabania vplyvom náhleho rozbehu 
rotora prostredníctvom automatického èistiaceho chodu alebo 
automatického opätovného rozbehu po výpadku siete. 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Pred uvedením do prevádzky dbajte na to, aby �iadne predmety 
neblokovali vo¾ný chod rotora. Odstráòte cudzie telesá a zneèistenia 
 
Skontrolujte pritlaèenie tesniacich lí�t Musia sa posunú� èo 
najtesnej�ie k akumulaènej hmote, prièom treba zabráni� priamemu 
obrusovaniu aj za podmienok pod prevádzkovým tlakom. 
 
 
 
Ulo�enie rotora je zásadne vyrovnané v závode. Pod¾a in�talaèných 
podmienok v�ak mô�e by� potrebné dodatoèné vyrovnanie. Dodr�te 
k tomu návod na obsluhu od výrobcu. 
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Keï�e klinový remeò podlieha prirodzenému na�ahovaniu, napnutie 
klinového remeòa by sa malo pravidelne kontrolova� predov�etkým 
poèas prvých 400 prevádzkových hodín. 
Otvorte revízne veko na oznaèenom rohu rotora a skontrolujte, èi 
remeò prostredníctvom napínacieho zariadenia vykazuje dostatoèné 
napnutie. Hnacie remene sa napínajú prostredníctvom kolísky 
motora, v prípade potreby je potrebné klinový remeò skráti�: 
- Otvorte kåbový uzáver 
- Nekoneèný klinový remeò príslu�ne skrá�te 
- Zatvorte kåbový uzáver 
- Zatvorte revízne veko 
 
Hnací motor uveïte do prevádzky Pri regulaènom prístroji rotora 
dodr�te návod na obsluhu od výrobcu. 
Kontrola zadaných otáèok rotora (napr. 10 ot./min pri 10 V 
nastavovacom signáli). 
 
Skontrolujte smer otáèania rotora (�ípka), v prípade potreby motor 
elektricky presvorkujte. Pri zabudovanej vyplachovacej zóne musí 
akumulaèná hmota rotova� z odpadového vzduchu prostredníctvom 
vyplachovacej komory do privádzaného vzduchu. 
 
 

Údr�ba 
 
Gu¾kové lo�iská a prevodový motor (náplò na celú dobu �ivotnosti) 
nevy�adujú za normálnych prevádzkových podmienok �iadnu 
údr�bu. 
 
- Kontrola rotaèných plôch na zneèistenie a po�kodenie na 

strane vzduchu 
- Èistenie vz�ahujúce sa k pou�itiu (napr. s pou�itím stlaèeného 

vzduchu alebo èistiacich prostriedkov rozpú��ajúcich tuky) 
- Skontrolujte zneèistenie, prítomnos� cudzích telies 

a pritlaèenie tesniacich lí�t, v prípade potreby ich vymeòte 
- Skontrolujte vô¾u lo�ísk rotora, nevyvá�enos� a boèné 

hádzanie 
- Kontrola hnacích prvkov 
- Skontrolujte minimálne a maximálne otáèky 
- Prejdenie regulaèného rozsahu 
- Kontrola smeru otáèania 
- Kontrola lo�ísk motora 
- Kontrola elektrických prípojok 
- Skontrolujte tesnos� prevodovky 
- Kontrola klinového remeòa 
- Skontrolujte funkciu kontrolných indikátorov regulaèných 

prístrojov 
- Skontrolujte funkciu odtoku vody a sifónu, v prípade potreby 

vyèistite 
 
 
 

Vyradenie z prevádzky 
Pri dlh�om prestoji (napr. leto) na zachovanie samoèistenia rotor pri 
normálnom okolitom vzduchu uveïte ka�dé �tyri tý�dne do 
prevádzky. 
 
 
 
 
 

5.12. Platòový výmenník tepla 
 

V�eobecne 
 
Pre platòové výmenníky tepla s odluèovaèmi kvapiek na strane 
odvádzaného vzduchu je potrebné pripoji� odtok kondenzátu 
prostredníctvom sifónu. 
 
Pri obtokovej klapke je potrebné uvedenie do prevádzky a údr�bové 
práce vykona� pod¾a nariadení v kapitole �alúziové klapky. 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Skontrolujte prítomnos� cudzích telies a zneèistení v platòovom 
výmenníku tepla, v prípade potreby ho vyèistite. 
 
 

Údr�ba 
 
- Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie platòového výmenníka 

tepla a eventuálne odluèovaèa, v prípade potreby ich vyèistite. 
- Suchý prach a vláknité materiály na vstupe výmenníka 

odstráòte vysávaèom. 
- Vyèistite odtok kondenzátu, skontrolujte a eventuálne naplòte 

sifón. 
- Pri odpadovom vzduchu z kuchyne odstráòte olej a tukové 

usadeniny horúcou vodou a tuk rozpú��ajúcimi èistiacimi 
prostriedkami. 

- Èistenie stlaèeným vzduchom alebo vysokotlakovým èistièom 
(len voda bez prísad), �pinavú vodu dôkladne zachy�te 
a zlikvidujte. 
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5.13. Rekuperaèné spätné získavanie tepla (KVS) 
 
 
 
 

V�eobecne 
 
Pri systéme so spojeným obehom je potrebné uvedenie do 
prevádzky a údr�bové práce vykona� pod¾a nariadení v kapitole 
Výmenník tepla. 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Ak sa zariadenie neuvedie do prevádzky okam�ite, tak musí by� 
systém kompletne vyprázdnený, alebo naplnený prostriedkom na 
ochranu proti mrazu, aby výmenníky tepla a rúrové vedenia 
nezamrzli. 
Teplonosné médium je potrebné pred ka�dým zimným obdobím 
skontrolova� oh¾adom úèinnosti ochrany proti mrazu. 
 
Na zabránenie zamrznutiu kondenzátu na lamelách výmenníka tepla 
odpadového vzduchu pri nízkych teplotách je potrebné zredukova� 
prenosový výkon od hranice zamrznutia. 
 
 

Údr�ba 
 
- Skontrolujte po�kodenie, upevnenie, funkciu a hluk èerpadiel 
- Skontrolujte po�kodenie, tesnos� a funkciu armatúr 
- Skontrolujte po�kodenie sita lapaèa neèistôt a vyèistite ho 
- Skontrolujte po�kodenie, tesnos� a upevnenie potrubného 

systému 
- Skontrolujte vý�ku hladiny kvapaliny, v prípade potreby ju 

doplòte 
 
 
 

5.14. Priamo vykurovaný výmenník tepla  
(spa¾ovacia komora v prúde vzduchu) 

 

V�eobecne 
 
Na zabránenie popáleniam poko�ky sa nedotýkajte horúcich plôch. 
Dodr�te bezpeènostno-technické po�iadavky. 
 
Montá� a pripojenie olejového alebo plynového horáka pod¾a údajov 
výrobcu. 
 
Ka�dé zariadenie musí by� vybavené núdzovým vypínaèom. Pri 
prevádzke zariadenia bez dostatoèného chladenia alebo pri 
núdzovom vypnutí prostredníctvom bezpeènostných orgánov sa 

mô�u vyskytnú� �kody spôsobené prehriatím. Preto núdzové 
vypnutie pou�ívajte len na ochranu osôb. Za �kody na základe 
núdzových vypnutí nepreberáme �iadnu záruku. 
 
Dbajte na èo najrovnomernej�ie pritekanie do a odtekanie zo 
spa¾ovacej komory. Prestavite¾né krycie plechy je eventuálne 
potrebné prispôsobi�, aby sa zabránilo akumulácii tepla alebo 
teplotnému vrstveniu. 
 
 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Vykonajte montá� a zapojenie v�etkých snímaèov a termostatov. 
 
Skontrolujte plameò; plameò sa nesmie dotýka� stien spa¾ovacej 
komory. Pou�ite predå�enia spa¾ovacej hlavy alebo iné uhly 
vstrekovacích dýz. 
 
Vykonajte pripojenie na komín. Toto musí zodpoveda� stavebno-
technickým a úradným predpisom. 
 
Vytvorte pripravenos� na prevádzku: 
- Odvzdu�nenie olejového, príp. plynového vedenia.  
- Termostat ventilátora: po�adovaná hodnota cca 40 °C 
- Kontrolér teploty: po�adovaná hodnota cca 75 °C 
- Bezpeènostný obmedzovaè teploty horáka: po�adovaná 

hodnota nie je nastavite¾ná 
(Tieto hodnoty platia len pre �tandardné zariadenia s teplotou 
privádzaného vzduchu 60 °C. Pri vy��ích teplotách privádzaného 
vzduchu treba dodr�a� údaje výrobcu.) 
 
Horák uveïte do prevádzky. Je potrebné presne dodr�a� návod na 
uvedenie do prevádzky od výrobcu horáka. Pritom treba dba� na to, 
aby bol ventilátor stále v prevádzke. Prívod paliva je potrebné 
nastavi� tak, aby sa neprekroèil menovitý výkon zariadenia. Pri 
plynových horákoch je na to nutne potrebné pou�i� plynomer. 
 
Stanovte hodnotu spalín. 
- Maximálna teplota spalín: cca 210 °C. 
- Minimálna teplota spalín: cca 110 °C. 
V�etky nastavovacie hodnoty je potrebné zaznamena� 
v nastavovacom protokole a uschova�. 
Odluèovanie kondenzátu je dovolené len vo fáze rozbehu. 
Nastavenie teploty spalín na prípustný rozsah prispôsobením 
turbulátorov (odstránenie turbulátorov zvy�uje teplotu spalín). 
 
Vznikajúci kondenzát je potrebné zlikvidova� zodpovedajúc 
miestnym ustanoveniam. 
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Údr�ba 
 
 
Spa¾ovací priestor 
- Demontujte horák. Pomocou svetelného zdroja skontrolujte 

zneèistenia, po�kodenia a netesnosti spa¾ovacieho priestoru. 
Horák sa pri po�kodeniach nesmie uvies� do prevádzky. 

- Po vyèistení sekundárnej vykurovacej plochy spa¾ovací priestor 
povysávajte. 

 
Plameòový hrniec 
- Skontrolujte po�kodenie plameòového hrnca. Pri po�kodení 

alebo deformácii ho vymeòte. Na to demontujte �iaruvzdornú 
platòu a veko valca. 

 
Sekundárna vykurovacia plocha 
- Odstráòte revízny krycí plech a èistiace veko spa¾ovacej 

komory. Demontujte v�etky turbulátory a skontrolujte ich 
v�eobecný stav. Pri silnej korózii ich vymeòte jednotlivo alebo 
v�etky. 

- Kefou z u�¾achtilej ocele vyèistite v�etky rúry sekundárnej 
vykurovacej plochy a povysávajte zbernú skrinku. 

- Skontrolujte a v prípade potreby vyèistite odvodòovacie 
zariadenie. 

 
Horák 
- Po ukonèení èistenia spa¾ovacej komory je potrebné vykona� 

údr�bu horáka pod¾a predpisov výrobcu horáka. 
- Stanovte hodnoty spalín. 
- V�etky práce je potrebné zaprotokolova�. 
- Skontrolujte tesnos� plynového vedenia, prípojok a regulaènej 

sústavy plynu a v prípade potreby utesnite. 
- Skontrolujte regulaèné a bezpeènostné orgány. 
- Skontrolujte klapky obtoku a spa¾ovacej komory. 
 
 
 

5.15. Plo�ný plynový horák 
 

V�eobecne 
 
Obsah CO2 vzduchu v miestnosti nesmie presiahnu� miestne 
predpísané hranièné hodnoty. Prevádzka s vnútornou cirkuláciou 
vzduchu nie je dovolená. 
Do zariadení v prevádzke nevstupujte, preto�e hrozí 
nebezpeèenstvo popálenia. 

Ka�dé zariadenie musí by� vybavené núdzovým vypínaèom. 
 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Vykonajte pripojenie regulaènej sústavy plynu na plynové vedenie. 
Dbajte na spojenie bez pnutia. Druh plynu a tlak plynu musí by� pre 
reguláciu vhodný. 
Vypú��ací ventil veïte mimo budovu. 
Vykonajte montá� a zapojenie v�etkých snímaèov a termostatov. 
 
Pomocou skú�obného prístroja skontrolujte tesnos� plynového 
vedenia, prípojok a regulaènej sústavy plynu. 
 
Poloha bezpeènostného obmedzovaèa teploty sa nachádza cca 3 m 
za plynovým horákom v oblasti stropu pred nasledujúcim 
kon�trukèným dielom. 
 
Vytvorte pripravenos� na prevádzku: 
- Odvzdu�nenie plynového vedenia. 
- Skontrolujte nastavovacie hodnoty bezpeènostného 

obmedzovaèa teploty. Po�adovaná hodnota: cca 60 °C. 
 
Horák uveïte do prevádzky. Pritom treba dba� na to, aby bol 
ventilátor privádzaného a odpadového vzduchu stále v prevádzke. 
 
 

Údr�ba 
 
Výmenu po�kodených dielov smie vykonáva� len odborník. 
Vymieòané diely musia by� schválené pre zariadenie. 
 
- Skontrolujte tesnos� plynového vedenia, prípojok a regulaènej 

sústavy plynu a v prípade potreby utesnite. 
- Z horáka odstráòte kefou èiastoèky neèistôt; dbajte na to, aby 

boli vo¾né v�etky vzduchové otvory. 
- Skontrolujte výstupné otvory plynu, v prípade potreby ich 

vyèistite ihlou dýzy. Neprichádzajte do kontaktu so 
zapa¾ovacími alebo kontrolnými orgánmi. 

- Skontrolujte vzdialenos� zapa¾ovacích elektród; v prípade 
potreby ich nastavte. 

- Vyskrutkujte kontrolu (UV bunka, príp. ionizaèná tyè), vyèistite 
ju mäkkou handrou a opä� namontujte. Pri zafarbení vymeòte. 
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5.16. Èistiace prostriedky 
 

 
 
 

5.17. Technika na meranie, ovládanie a reguláciu 
 

V�eobecne 
 
Predpoklady 
Musia by� splnené v�etky stavebné predpoklady, ako prístupnos�, 
ukonèená montá� prístrojov a kanálov a nepretr�itá dostupnos� 
v�etkých zásobovacích médií. 
 
 

Uvedenie do prevádzky 
 
Uvedenie do prevádzky smie vykona� len kvalifikovaný odborný 
personál. 
 
Èinnosti 
 
- Kontrola riadneho zabudovania prevádzkových prístrojov. 
- Kontrola napájania napätím k spínacej skrini. 
- Funkèná skú�ka dielov obsiahnutých v rozsahu dodávky. 
- Konfigurácia regulátorov, príp. podradených staníc DDC 

vrátane naèítania regulaèných a PLC programov �pecifických 
pre projekt. 

- Uvedenie zariadenia do prevádzky a nastavenie zariadenia. 
- Prispôsobenie parametrov prevádzkovým podmienkam 

prevádzkovo-technického zariadenia. 
- Kontrola riadiacich programov. 
- Zauèenie obsluhujúceho personálu. 
- Kontrola v�etkých bezpeènostno-technických funkcií. 
 
 
 

Údr�ba 
 
Výhodnou by bola zmluva o údr�be s kvalifikovanou 
�pecializovanou firmou. 
 
Údr�bové práce 
Pozri tabu¾ky údr�by 
 
Po uvedení do prevádzky by sa mala prvá údr�ba vykona� u� po 
6 mesiacoch. Následne je zmysluplný interval údr�by jedného roka. 

Kryt Kryt 

Kryt 

Register 

výmenníka tepla 

Register 

výmenníka tepla 

Register 

výmenníka tepla 

Register 

výmenníka tepla 

Ohrievaè 

Ohrievaè 

Chladiè 

Chladiè 

Lamely 

Lamely 

Rúry 

Rúry 

Meï 

Meï 

Oce¾, 

pozinkovaná 

Oce¾, 

pozinkovaná 

V2A 

Pozinkovaný 

oce¾ový plech 
Panely krytu 

Vaòa odtoku vody 
Chladiè, 

zvlhèovaè 

alebo iné 

�Anti-Finger-

Print� 

Bez 

Bez 

Bez 

Bez 

Bez 

È. Skupina Agregát Komponent Materiál 
Ochranná 

vrstva 

Odolnos� èistiaceho 

prostriedku 
Odolnos� dezinfekèného prostriedku 
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6. Odstavenie 
 

6.1. Vyradenie z prevádzky 
 
Pri vyradení zariadenia z prevádzky na dlh�ie èasové obdobie je 
potrebné vykona� nasledujúce práce, príp. èinnosti. 
 
- Zastavte prívod energie (elektrické vedenia a v�etky médiá). 
- Z výmenníka tepla vypustite vodu. 
- Pri registri je potrebné dba� na to, aby nemohlo doteka� 

�iadne médium a po cca 3 tý�dòoch ho treba opakovane 
prefúka� stlaèeným vzduchom. 

- U zariadení s integrovanou spínacou skriòou by mal zosta� 
ohrev spínacej skrine zapnutý. 

- Existujúce klapky sa musia zasunú�, príp. ruène zatvori�. 
- Zneèistené filtre treba odstráni�. 
- Zvlhèovaèe treba odvodni�. 
- U ventilátorov je pri dlh�om prestoji, bez obèasného pohybu 

potrebné poèíta� s neskor�ími po�kodeniami lo�ísk. 
- Na zabránenie po�kodeniam lo�ísk sa musí ventilátor otoèi� 

jeden krát za tý�deò. 
- V�eobecné èistenie odstavovaných komponentov. 
- Pri prestoji dlh�om ako �tyri tý�dne sa musí odstráni� klinový 

remeò. 
 
Dodatoène je potrebné dodr�iava� návody v jednotlivých kapitolách. 
 
 

6.2. Demontá� a likvidácia 
 
Po uplynutí �ivotnosti je potrebné zariadenie odborne rozlo�i�. 
 
Pred demontá�ou treba skontrolova�, èi sa vypli v�etky vedenia 
energií (prúd a v�etky médiá). �iadne vedenie nesmie by� pod 
tlakom, teplotou ani iným prívodom energie. 
Následne treba skontrolova�, èi sa zo zariadenia odstránili v�etky 
prevádzkové látky, teda èi v zariadení nie je �iadna voda, oleje ani 
chladiace prostriedky. 
 
V�etky kon�trukèné diely a prevádzkové prostriedky (ako napr. 
oleje, chladiace prostriedky, so¾anka) treba zlikvidova� 
zodpovedajúc miestnym ustanoveniam. Kovové a plastové diely by 
sa mali oddelene pod¾a druhu odovzda� na recykláciu. 
 

7. Opatrenia pre núdzový prípad 
 

7.1. Hasenie po�iaru 
 
Miestne protipo�iarne predpisy treba v�eobecne dodr�iava�. 
 
Ak je klimatizaèné zariadenie súèas�ou konceptu na odstraòovanie 
dymu, treba dodr�a� nariadenia z toho vyplývajúce. 
 
Inak v prípade po�iaru na v�etkých fázach preru�te prívod prúdu 
zariadenia. Zatvorte �alúziové klapky, aby ste zabránili prístupu 
kyslíka a roz�íreniu po�iaru. 
 
 
 

7.2. Únik �kodlivých substancií 
 
Klimatizaèné zariadenie Huber&Ranner má na základe 
optimalizovanej kon�trukcie ve¾mi nízke za�a�enie po�iarom 
a dymom. 
Napriek tomu mô�u v prípade po�iaru z pou�itých stavebných 
materiálov unika� toxikologicky pochybné substancie. Okrem toho 
mô�u spaliny v zariadení unika� do technickej centrály. 
Preto pou�ívajte �a�ké zariadenie na ochranu dýchacích ciest. 
 
Vodu vedúce kon�trukèné diely sa mô�u v prípade po�iaru sta� 
netesnými. Nezdr�iavajte sa v bezprostrednej nebezpeènej oblasti. 
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8. Ochrana pred výbuchom 
 
Na zabránenie výbuchu, vyhoreniu alebo po�iaru by sa malo pod¾a 
mo�nosti zabráni� výskytu výbu�nej atmosféry! 
 
Zásadne je potrebné výbuchom ohrozenú atmosféru priradi� pod¾a 
platných smerníc k príslu�nej kategórii (zóne), prièom treba 
rozli�ova� medzi atmosférou v a mimo prúdu vzduchu. 
 
Zariadenia s osobitnou ochranou pred výbuchom sa smú pou�íva� 
len v deklarovanej kategórii! 
 
 
 

8.1. Údr�ba a oprava 
 
- Údr�bu a opravu smie vykonáva� len príslu�ne vy�kolený 

personál! 
- Práce sa smú vykonáva� buï len v atmosfére neohrozenej 

výbuchom alebo so zabránením výskytu zápalných zdrojov. 
Pritom treba dba� predov�etkým na to, aby boli v�etky 
pracovné prostriedky schválené pre príslu�nú zónu. 

- Pred otvorením zariadení sa musí zariadenie mechanicky 
a elektricky vyradi� z prevádzky a zodpovedajúc zablokova�. 

- Okrem toho mô�e by� v prípade potreby nutné zariadenie 
prefúka� èerstvým vzduchom, aby sa atmosféra ohrozená 
výbuchom odstránila, príp. zriedila. Je to potrebné 
predov�etkým vtedy, ak sa skupina plynu vo vnútri odli�uje od 
skupiny plynu vonku! Túto úlohu je mo�né automatizova� 
regulaènou technikou. 

- Koncentrácie atmosféry sa mô�u meni� predov�etkým pri 
prestoji zariadenia a tým sa mô�e zvy�ova� nebezpeèenstvo 
výbuchu! V ka�dom prípade sa v prípade údr�by treba vyhnú� 
v�etkým druhom zápalných zdrojov. 

 

8.2. Oznaèenie 
 
Zariadenie má na komore ventilátora oznaèenie, pre akú atmosféru 
sa mô�e pou�i�. Pritom sa rozli�uje medzi oznaèením Vnútri 
(po�adovaná atmosféra) a Vonku (miestnos� in�talácie). Pou�itie sa 
smie realizova� len v zhode s oznaèením zariadenia. 
 
 
Príklad: Ex II 2G IIA T3 (vnútri) ; Ex II 3G IIB T4 (vonku) 
Jednotlivé oznaèenia majú nasledujúci význam: 
- Ex Ochrana proti výbuchu (skupina) 
- I Podzemná prevádzka 

II Povrchová prevádzka 
- 1 Kategória ochrany 1 (zóna 0) 

2 Kategória ochrany 2 (zóna 1) 
3 Kategória ochrany 3 (zóna 2) 

- G Plyn, hmla, para 
D Prach 

- IIA Látky s nízkou citlivos�ou voèi zapáleniu 
IIB Látky so strednou citlivos�ou voèi zapáleniu 
IIC Látky s vysokou citlivos�ou voèi zapáleniu 

- T1 450 °C najvy��ia dovolená povrchová teplota 
T2 300 °C najvy��ia dovolená povrchová teplota 
T3 200 °C najvy��ia dovolená povrchová teplota 
T4 135 °C najvy��ia dovolená povrchová teplota 
T5 100 °C najvy��ia dovolená povrchová teplota 
T6 85 °C najvy��ia dovolená povrchová teplota 

- Vnútri V prúde vzduchu 
Vonku Mimo prúdu vzduchu 

 
 
Na zariadení sa nachádza výstra�né upozornenie, ktoré sa nesmie 
odstráni�: 
Zariadenie mô�e podporova� atmosféru ohrozenú výbuchom! 
Otvára� smie len odborný personál s vhodnými pracovnými 
prostriedkami! 
 
Vzduchotechnické zariadenie ako samostatný komponent nemô�e 
samo zaruèi� úplnú a rozsiahlu ochranu pred výbuchom, preto�e 
koncept ochrany sa musí týka� celého zariadenia. 
Celková zodpovednos� za ochranu pred výbuchom je preto napokon 
na prevádzkovate¾ovi, príp. firme budujúcej zariadenie. 
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8.3. Zabránenie zápalným zdrojom 
 
Ventilátor 
Ventilátor sa smie v atmosfére ohrozenej výbuchom prevádzkova� 
len s príslu�ným oznaèením a schválením pre pou�itú zónu. Pritom 
treba zabráni� mechanicky vytváraným iskrám, napr. vplyvom 
odierania obe�ného kolesa s vtokovou dýzou. To sa musí 
zabezpeèi� prostredníctvom zodpovedajúcej kombinácie materiálov 
a dôkladného nastavenia �trbiny dýzy. Okrem toho sa nikdy nesmú 
prekroèi� max. dovolené otáèky ventilátora, preto�e sa v opaènom 
prípade mô�u uvo¾ni� diely obe�ného kolesa, ktoré mô�u taktie� 
vytvára� mechanické iskry! 
Ventilátor sa nesmie v �iadnom prípade odiera� o vtokovú dýzu! 
Vplyvom toho mô�e dôjs� k zapáleniu. 
 
Trvale treba sledova� kmitania ventilátora. Dosiahnu� sa to mô�e 
v danom prípade proti výbuchu chránene vyhotovenou kontrolou 
kmitania (MSR) alebo dennou vizuálnou kontrolou. Ak by bolo 
mo�né opticky alebo akusticky zaznamena� vibrácie, zariadenie sa 
musí okam�ite vyradi� z prevádzky a musí sa informova� výrobca. 
 
 
Elektrické komponenty 
V�etky elektrické komponenty (napr. elektromotory, lampy, spínaèe 
atï.) musia by� oprávnené na prevádzku v atmosfére ohrozenej 
výbuchom s príslu�ným oznaèením a schválením pre pou�itú 
kategóriu. 
Kabelá� sa má vykona� pod¾a príslu�ných noriem. Celkovo je 
u celého zariadenia potrebné dba� na odborné vyrovnanie 
potenciálu, aby bolo mo�né vylúèi� statickú elektrinu ako zápalný 
zdroj. 
Meniè frekvencie nie je v�eobecne vhodný na pou�itie v atmosfére 
ohrozenej výbuchom. Dodáva sa len vo¾ne prilo�ený a smie sa 
pou�i� len v neohrozenej atmosfére. 
 
 
Ochrana proti bleskom 
Predov�etkým pri stre�ných centrálach s ochranou proti výbuchu je 
potrebné nain�talova� odbornú ochranu proti bleskom! 
 
 
Horúce povrchy 
Pod¾a atmosféry treba zoh¾adni�, �e rúrové vedenia (napr. 
u ohrievaèa) mô�u dosiahnu� teploty a� do 110 °C. Tieto teploty 
mô�u by� dostatoèné ako zápalný zdroj. 
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9. Tabu¾ky údr�by èastí zariadenia 
Treba dodr�a� zadané intervaly údr�by, aby sa zabezpeèila bezchybná prevádzka. 
Údr�ba je základom záruky. 
Èasové obdobie aplikácie pre nasledujúce body nie je mo�né predpísa�. Periodická údr�ba a èistenie zariadenia sa riadi len pod¾a stupòa 
zneèistenia. Tieto zadania intervalov platia pre �tandardné vzduchotechnické zariadenia za normálnych prevádzkových podmienok. Pri 
silnej�om zneèistení alebo 24 hodinovej prevádzke je intervaly potrebné zvoli� krat�ie min. o 1 stupeò. 
 

Kontrolný zoznam pre hygienický spôsob prevádzky a údr�bu vzduchotechnických zariadení 

  
Èinnos� V prípade potreby opatrenie 

Mesiace 

  1 3 6 12 24 

1 Komorové centrály/kryt zariadenia (pozri kapitolu 5.1) 

1.1 Treba skontrolova� zneèistenie, po�kodenie 
a koróziu v�etkých komôr zariadenia Èistenie a oprava     x     

1.2 Skontrolujte vo¾ný výtok odtokov Oprava     x     

1.3 Skontrolujte tesnos� dverí a ¾ahkos� chodu 
uzáverov Oprava     x     

1.4 Skontrolujte tesnos� pripojovacích spojení 
kanálov Oprava     x     

1.5 Skontrolujte tvorbu vody Èistenie, stanovte príèinu     x     

1.6 Skontrolujte funkciu tesnení a dverí Vymeòte     x     

2 Ventilátor (pozri kapitolu 5.2) 

2.1 Skontrolujte zneèistenie 
a po�kodenie ventilátora Èistenie a oprava     x     

2.2 Skontrolujte lo�iská  Prema�te (dodr�te lehoty)   x       

2.3 Skontrolujte funkciu tlmièa kmitania Oprava     x     

2.4 Skontrolujte upevòovacie skrutky Utiahnite     x     

2.5 Pri nápadnostiach (zvuky) skontrolujte 
ventilátor a motor Zistite príèinu Pri nápadnostiach 

2.6 
Pri nápadnostiach (vibráciách), skontrolujte 

nevyvá�enos� obe�ného kolesa ventilátora bez 
klinového remeòa  

Zistite príèinu 
(obe�né koleso musí 
stá� v ka�dej polohe) 

Pri nápadnostiach 

2.4 Skontrolujte funkciu termistora s teplotným 
koeficientom Vymeòte     x     

Klinový remeò (pozri kapitolu 5.3) 

2.8 Skontrolujte zneèistenie, po�kodenie 
a opotrebovanie remeòového pohonu Èistenie a oprava   x       

2.9 Skontrolujte upevnenie celého pohonu Oprava   x       

2.10 Vymieòajte celú súpravu remeòov   V prípade potreby 

2.11 Skontrolujte funkciu ochranného zariadenia Oprava     x     

2.12 Nastavte súosovos� kotúèa motora 
a ventilátora     x       

2.13 Skontrolujte napnutie remeòa Napnite   x       

3 Tlmiè zvuku (pozri kapitolu 5.4) 

3.1 Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie kulís  Opatrne vyèistite, príp. opravte     x     

4 Filtraèná jednotka (pozri kapitolu 5.5) 

4.1 Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie 
vrecového filtra a rámu Èistenie a oprava     x     
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Kontrolný zoznam pre hygienický spôsob prevádzky a údr�bu vzduchotechnických zariadení 
  

Èinnos� V prípade potreby opatrenie 
Mesiace 

  1 3 6 12 24 

4.2 Skontrolujte tesnos� dosadacej plochy filtra, 
vizuálna kontrola po�kodenia Oprava     x     

4.3 Skontrolujte nápadné zneèistenie, zápachy 
alebo netesnosti filtraèných vlo�iek Vymeòte   x       

4.4 Skontrolujte rozdielový tlak Vymeòte filtraèné vlo�ky, keï je 
dosiahnutý koncový odpor   x       

4.5 Najneskor�ia výmena filtra 1. stupòa     x   x   

4.6 Najneskor�ia výmena filtra 2. stupòa           x 

Filter s aktívnym uhlím 

4.7 Vykonajte kontrolu zápachu Vymeòte vlo�ky s aktívnym uhlím   x       

5 Výmenník tepla (pozri kapitolu 5.6) 

5.1 Výmenník tepla nechajte vychladnú� na okolitú 
teplotu     

5.2 Skontrolujte zneèistenie lamiel Èistenie a oprava     x     

5.3 Skontrolujte po�kodenie lamiel a rúr Zahnuté lamely vyèe�te     x     

5.4 Skontrolujte tesnos� výmenníka tepla Oprava     x     

5.5 Skontrolujte funkciu kon�trukèných dielov 
na prítoku a spätnom toku       x     

5.6 Skontrolujte funkciu ochrany proti mrazu  Termostat vyèistite pomocou 
chladiaceho spreja Pri zaèiatku chladiaceho obdobia 

5.7 Skontrolujte odtok kondenzátu pri chladiacom 
registri Vyèistite     x     

5.8 Skontrolujte funkciu sifónu Vyèistite a opä� naplòte (pri zaèiatku 
chladiaceho obdobia)     x     

6 Odluèovaè kvapiek (pozri kapitolu 5.7) 

6.1 Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie 
odluèovaèa kvapiek a vane na kondenzát 

Pre èistenie odluèovaèov kvapiek 
vytiahnite kazety a demontujte lamely 

(odstráòte biofilm) 
    x     

7 Chlad (pozri kapitolu 5.8) 

7.1 Vyèistite povrch lamiel       x     

7.2 Skontrolujte stav oleja v kompresore Pri vypnutom kompresore musí olej 
siaha� do polovice priezoru   x       

7.3 Skontrolujte odtok kondenzátu Vyèistite (v�ímajte si neobvyklé zvuky 
alebo prevádzkové stavy)     x     

8 Postrekovací zvlhèovaè (pozri kapitolu 5.9) 

8.1 Odvápnenie celého postrekovacieho zvlhèovaèa 

Do cirkulaènej vody pridajte odvápòovaè 
a cirkulaèné èerpadlo prevádzkujte 

dovtedy, kým sa uvo¾ní vápnik. Následne 
dobre prepláchnite celý postrekovací 

zvlhèovaè 

    x     

8.2 
Odvápnenie dýz zvlhèovaèa a dr�iakov dýz, 

otvory dýz sa v �iadnom prípade nesmú èisti� 
tvrdými predmetmi 

Èistenie a oprava     x     

8.3 Skontrolujte odluèovaè kvapiek a usmeròovaè 
Vyèistite vodou a odvápnite a dobre 

prepláchnite vodu alebo vyèistite 
paroprúdovým prístrojom 

    x     
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8.4 Kontrola kvality vody Skontrolujte vodivos� vody x         

Kontrolný zoznam pre hygienický spôsob prevádzky a údr�bu vzduchotechnických zariadení 

  
Èinnos� V prípade potreby opatrenie 

Mesiace 

  1 3 6 12 24 

8.5 Kontrola plavákového ventilu       x     

8.6 Skontrolujte integrovaný sifón Vyèistite     x     

8.7 Kontrola èerpadla postrekovacieho zvlhèovaèa 
oh¾adom bezchybného chodu a vytekania vody Oprava   x       

9 �alúziové klapky (pozri kapitolu 5.10) 

9.1 
Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie 

�alúziových klapiek (pri ozubenom pohone 
dbajte obzvlá�� na èisté ozubenie) 

Èistenie a oprava     x     

9.2 Skontrolujte mechanickú funkciu       x     

9.3 
Servomotory klapiek treba skontrolova� 

oh¾adom správnej montá�e a správnej koncovej 
polohy 

Nastavte     x     

9.4 ¼ahkos� chodu a tesnos� klapiek sa stanoví po 
odpojení servopohonu Oprava     x     

10 Rotaèný výmenník tepla (pozri kapitolu 5.11) 

10.1 Kontrola rotaèných plôch na zneèistenie 
a po�kodenie na strane vzduchu Nastavte tesnenia, èistenie, oprava   x       

10.2 Èistenie vz�ahujúce sa k pou�itiu  
(napr. s pou�itím stlaèeného vzduchu 

alebo èistiacich prostriedkov 
rozpú��ajúcich tuky) 

    x     

10.3 Skontrolujte zneèistenie, prítomnos� cudzích 
telies a pritlaèenie tesniacich lí�t Vymeòte     x     

10.4 Skontrolujte vô¾u lo�ísk rotora, nevyvá�enos� 
a boèné hádzanie     x       

10.5 Kontrola hnacích prvkov     x       

10.6 Skontrolujte minimálne a maximálne otáèky       x     

10.7 Prejdenie regulaèného rozsahu       x     

10.8 Kontrola smeru otáèania       x     

10.9 Kontrola lo�ísk motora     x       

10.10 Kontrola elektrických prípojok       x     

10.11 Skontrolujte tesnos� prevodovky       x     

10.12 Kontrola klinového remeòa Napnite, skrá�te, v prípade potreby 
vymeòte   x       

10.13 Skontrolujte funkciu kontrolných indikátorov 
regulaèných prístrojov       x     

10.14 Skontrolujte funkciu odtoku vody a sifónu Èistenie a oprava     x     

11 Platòový výmenník tepla 

11.1 
Skontrolujte zneèistenie a po�kodenie 

platòového výmenníka tepla a eventuálne 
odluèovaèa 

Èistenie stlaèeným vzduchom alebo 
vysokotlakovým èistièom (len voda bez 

prísad), �pinavú vodu dôkladne 
zlikvidujte 

    x     

11.2 Odstráòte suchý prach a vláknité materiály na 
vstupe výmenníka Odstráòte vysávaèom V prípade potreby 

11.3 Skontrolujte odtok kondenzátu a sifón Vyèistite a eventuálne doplòte     x     
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11.4  Pri odpadovom vzduchu z kuchyne  

Pri odpadovom vzduchu z kuchyne 
odstráòte olej a tukové usadeniny 

horúcou vodou a tuk rozpú��ajúcimi 
èistiacimi prostriedkami 

V prípade potreby 

Kontrolný zoznam pre hygienický spôsob prevádzky a údr�bu vzduchotechnických zariadení 

  
Èinnos� V prípade potreby opatrenie 

Mesiace 

  1 3 6 12 24 

12 Rekuperaèné spätné získavanie tepla � systém KVS (pozri kapitolu 5.13) 

12.1 Skontrolujte po�kodenie, upevnenie, funkciu 
a hluk èerpadiel       x     

12.2 Skontrolujte po�kodenie, tesnos� a funkciu 
armatúr       x     

12.3 Skontrolujte po�kodenie sita lapaèa neèistôt Vyèistite     x     

12.4 Skontrolujte po�kodenie, tesnos� a upevnenie 
potrubného systému       x     

12.5 Skontrolujte vý�ku hladiny kvapaliny Doplòte   x       

13 Spa¾ovacia komora (pozri kapitolu 5.14) 

13.1 
Demontujte horák. Pomocou svetelného zdroja 

skontrolujte zneèistenia, po�kodenia 
a netesnosti spa¾ovacieho priestoru 

Horák sa pri po�kodeniach nesmie 
uvies� do prevádzky     x     

13.2 Po vyèistení sekundárnej vykurovacej plochy 
spa¾ovací priestor povysávajte Vyèistite     x     

13.3 Skontrolujte po�kodenie plameòového hrnca  
Pri po�kodení alebo deformácii ho 

vymeòte. Na to demontujte �iaruvzdornú 
platòu a veko valca 

    x     

13.4 
Odstráòte revízny krycí plech a èistiace veko 

spa¾ovacej komory. Demontujte v�etky 
turbulátory a skontrolujte ich v�eobecný stav 

 Pri silnej korózii ich vymeòte jednotlivo 
alebo v�etky     x     

13.5 
Kefou z u�¾achtilej ocele vyèistite v�etky rúry 
sekundárnej vykurovacej plochy a povysávajte 

zbernú skrinku 
Vyèistite     x     

13.6 Skontrolujte odvodòovacie zariadenie Vyèistite     x     

13.7 
Po ukonèení èistenia spa¾ovacej komory je 

potrebné vykona� údr�bu horáka pod¾a 
predpisov výrobcu horáka 

      x     

13.8 Stanovte hodnoty spalín       x     

13.9 Skontrolujte tesnos� plynového vedenia, 
prípojok a regulaènej sústavy plynu Utesnite     x     

13.10 Skontrolujte regulaèné a bezpeènostné orgány       x     

13.11 Skontrolujte klapky obtoku a spa¾ovacej 
komory       x     

14 Plo�ný plynový horák (pozri kapitolu 5.15) 

14.1 Skontrolujte tesnos� plynového vedenia, 
prípojok a regulaènej sústavy plynu Utesnite     x     

14.2 
Z horáka odstráòte kefou èiastoèky neèistôt; 

dbajte na to, aby boli vo¾né v�etky vzduchové 
otvory 

Èistenie a oprava     x     

14.3 Skontrolujte výstupné otvory plynu 
Vyèistite ihlou dýzy. Neprichádzajte do 

kontaktu so zapa¾ovacími alebo 
kontrolnými orgánmi 

    x     

14.4 Skontrolujte vzdialenos� zapa¾ovacích elektród Nastavte   x       
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14.5 
Vyskrutkujte kontrolu (UV bunka, príp. 

ionizaèná tyè), vyèistite ju mäkkou handrou 
a opä� namontujte. Pri zafarbení vymeòte 

Èistenie a oprava   x       

Kontrolný zoznam pre hygienický spôsob prevádzky a údr�bu vzduchotechnických zariadení 

  
Èinnos� V prípade potreby opatrenie 

Mesiace 

  1 3 6 12 24 

15 Technika na meranie, ovládanie a reguláciu (pozri kapitolu 5.17) 

15.1 Skontrolujte odbornú a funkènú in�taláciu 
v�etkých komponentov a okolité podmienky      x     

15.2 Skontrolujte zneèistenie, koróziu a po�kodenie 
v�etkých komponentov Èistenie zachovávajúce funkciu     x     

Spínacia skrine, ovládacie panely, riadenia 

15.3 Skontrolujte úplnos� ochranných krytov      x     

15.4 Skontrolujte elektrické/mechanické funkcie 
pripojovacích vedení Utiahnite (momentový k¾úè)     x     

15.5 Skontrolujte funkèné prvky (napr. ovládacie 
a zobrazovacie zariadenia) Nastavte, utiahnite     x     

15.6 Skontrolujte zhodu vstupných signálov 
s po�adovanou hodnotou Prispôsobte signály      x     

15.7 Skontrolujte optické a akustické kontrolné 
zariadenia Vymeòte      x     

15.8 Skontrolujte opotrebovanie a po�kodenie 
stýkaèov a relé (napr. opálenie kontaktov). Vymeòte     x     

15.9 Skontrolujte spínacie a riadiace procesy (napr. 
funkcia ochrany proti mrazu) Nastriekajte chladiacim sprejom      x     

15.10 Skontrolujte bezpeènostné zariadenia (napr. 
tepelné spú�te) Vymeòte      x     

15.11 Skontrolujte nastavenie komponentov spínacej 
skrine (napr. èasové relé) Nastavte     x     

15.12 Skontrolujte ruènú a automatickú funkciu 
a funkciu dia¾kového ovládania Nastavte     x     

Snímaè nameranej hodnoty/bezpeènostné zariadenia 

15.13 Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu 
pripojovacích vedení Nastavte, zregenerujte     x     

15.14 Na mieste merania zmerajte a zaprotokolujte 
fyzikálne namerané velièiny      x     

15.15 Skontrolujte elektrické, elektronické 
a pneumatické meracie signály Nastavte, zregenerujte     x     

Regulátor/prídavné moduly 

15.16 Skontrolujte vlastné napájanie napätím (napr. 
zálo�né batérie, akumulátory) Vymeòte      x     

15.17 Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu 
pripojovacích vedení Utiahnite (momentový k¾úè)      x     

15.18 Skontrolujte funkèné prvky (napr. ovládacie 
a zobrazovacie zariadenia) Nastavte, utiahnite     x     

15.19 
Skontrolujte elektrické, elektronické 

a pneumatické meracie signály (napr. snímaè, 
dia¾kový nastavovaè, riadiaca velièina) 

Prispôsobte signály     x     

15.20 Skontrolujte funkciu regulátora a signálu 
riadenia nastavenia Nastavte     x     

15.21 
Regulaèný obvod skontrolujte pod¾a 

nastavovacích parametrov so zoh¾adnením 
v�etkých dodatoèných funkcií 

Nastavte     x     
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Regulaèné prístroje 

15.23 
Skontrolujte elektrické, elektronické 

a pneumatické vstupné signály a nastavovací 
pracovný rozsah 

Nastavte     x     

Kontrolný zoznam pre hygienický spôsob prevádzky a údr�bu vzduchotechnických zariadení 

  
Èinnos� V prípade potreby opatrenie 

Mesiace 

  1 3 6 12 24 

15.24 Skontrolujte funkciu snímaèa polohy, vysielaèa 
hraniènej hodnoty a koncového spínaèa Nastavte     x     

Softvér 

15.25 Vykonajte zálohu údajov       x     

15.26 Ulo�enie posledného vytvoreného programu 
a kópií údajov 

Pri problémoch so systémom 
aktualizujte      x     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

kontakt 

 

Huber & Ranner GmbH 

Gewerbering 15 

D-94060 Pocking  

po�tová schránka 1180 

D-94052 Pocking, Nemecko 

info@huber-ranner.com 
www.huber-ranner.com 

 

Zákaznícka podpora 
Servis a údr�ba 
Servis náhradných dielov: 

T +49 (0) 85 31 /705-45 
F +49 (0) 85 31 /705-20 
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