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Tento dokument je nedílnou sou ástí Technických podmínek TP 12107 pro
navrhování klimatiza ních jednotek ady H-Block.

1

Užití a pracovní podmínky

Klimatiza ní jednotky ady H-Block jsou ur eny pro použití do prostor normálních
podle SN 33 2000-3. Jednotky jsou ur eny pro dopravu a úpravu vzduchu v
normálním prost edí s teplotou okolí –30°C až + 40°C. Maximální dovolená teplota
vzduchu proudící p es ventilátor je +40°C. Jmenovitý rozsah pr toku vzduchu je 2000
až 8000 m3/h. Klimatiza ní jednotky jsou vyráb ny v jedné komo e. Jednotky jsou
umíst ním ur eny na podlahu, dodávají se s základovým rámem, montovaným již ve
výrob . P íruby jednotek jsou umíst ny na horní stran jednotky a jsou vybaveny
pružnými nástavci, které jsou ukon eny lištovými p írubami pro p ipojení na potrubní
rozvod.

2

Technické údaje a popis
Velikosti jednotek
Jednotka
H-Block 2
H-Block 4
H-Block 6
H-Block 8

2.1

Jmenovitý objemový pr tok
vzduchu V [m3/h]
2000
4000
6300
8000

Konstrukce

Jednotku H-Block tvo í originální bezrámová konstrukce. Konstrukci komory jednotky
tvo í 50 mm silné samonosné sendvi ové panely. Pláš je tvo en pozinkovaným,
lakovaným nebo nerezovým plechem tlouš ky 0.8 mm. Panely jsou pln ny minerální
vlnou, m rná hmotnost izolace je 50 kg/m3. Panely, u kterých je p edpokládán
pravidelný p ístup k vnit ním vestavbám za ú elem údržby, jsou otevíratelné. Ostatní
panely jsou k sob sešroubovány samo eznými šrouby. K jejich demontáži
doporu ujeme použít magnetický nástavec pro bity Philips PH2.
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Popis jednotky

Obrázek 1 H-Block s deskovým vým níkem pro ZZT a MaR (pravé provedení)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

P ívod vzduchu – sání
P ívod vzduchu – výtlak
Odvod vzduchu – sání
Odvod vzduchu – výtlak
Ventilátor p ívod
Ventilátor odvod
Frekven ní m ni p ívod
Frekven ní m ni odvod
Kapsový filtr p ívod
Kapsový filtr odvod
Klapka se servopohonem p ívod
Klapka se servopohonem odvod
By-passová klapka se servopohonem
Deskový vým ník pro ZZT
Teplovodní vým ník

16.
17.
18.
19.
20.

Regula ní uzel MERUK
Chladi vodní/p ímý výparník
Sníma zanesení p ívodního filtru
Sníma zanesení odvodního filtru
Teplotní idlo p ívodního erstvého
vzduchu
21. Teplotní idlo p ivád ného vzduchu do
prostoru
22. Teplotní idlo odvád ného vzduchu
z prostoru

23.
24.
25.
26.

Teplotní idlo odpadního vzduchu
Odvod kondenzátu p ívodní ásti jednotky
Odvod kondenzátu odvodní ásti jednotky
Vn jší zemnící bod

Jednotka se vyrábí v pravém nebo levém provedení, která jsou vzájemn soum rná
podle vertikální osy.
Systém m ení a regulace je možné zvolit jako volitelné p íslušenství. Rozvád
umíst ný na vn jší ásti jednotky (p ední, bo ní ást).
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Obrázek 2 H-Block s rota ním vým níkem pro ZZT a MaR (pravé provedení)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

P ívod vzduchu – sání
P ívod vzduchu – výtlak
Odvod vzduchu – sání
Odvod vzduchu – výtlak
Ventilátor p ívod
Ventilátor odvod
Frekven ní m ni p ívod
Frekven ní m ni odvod
Kapsový filtr p ívod
Kapsový filtr odvod
Klapka se servopohonem p ívod
Klapka se servopohonem odvod
Rota ní vým ník pro ZZT
Teplovodní vým ník

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Regula ní uzel MERUK
Chladi vodní/p ímý výparník
Sníma zanesení p ívodního filtru
Sníma zanesení odvodního filtru
Teplotní idlo p ívodního erstvého
vzduchu
Teplotní idlo p ivád ného vzduchu do
prostoru
Teplotní idlo odpadního vzduchu
Teplotní idlo odvád ného vzduchu
z prostoru
Odvod kondenzátu p ívodní ásti jednotky
Odvod kondenzátu odvodní ásti jednotky
Vn jší zemnící bod

Jednotka se vyrábí v pravém nebo levém provedení, která jsou vzájemn soum rná
podle vertikální osy.
Systém m ení a regulace je možné zvolit jako volitelné p íslušenství. Rozvád
umíst ný na vn jší ásti jednotky (p ední, bo ní ást).
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2.3

Rozm ry a hmotnost

Obrázek 3 Vn jší a p ipojovací rozm ry jednotky H-Block
Jednotka
H-Block 2 D
H-Block 2 R
H-Block 4 D
H-Block 4 R
H-Block 6 D
H-Block 6 R
H-Block 8 D
H-Block 8 R

Av
1310
1310
1470
1470
1730
1730
1780
1780

As
900
900
1100
1100
1200
1200
1300
1300

B
1410
1410
1570
1570
1830
1830
1880
1880

L
1575
1785
1920
2155
2320
2405
2560
2785

L1 x S
300 x 650
250 x 650
300 x 850
350 x 850
400 x 950
450 x 950
400 x 1050
450 x 1050

L2 x S
150 x 650
230 x 650
300 x 850
300 x 850
400 x 950
400 x 950
400 x 1050
400 x 1050

I
120
120
120
120
120
90
150
120

J
170
220
160
230
160
180
250
340

K
100
140
160
160
160
160
160
160

H
90
90
90
90
90
90
90
90

G
DN32
DN32
DN32
DN32
DN32
DN32
DN32
DN32

Hmotnosti jednotek
Jednotka
H-Block 2 D
H-Block 2 R
H-Block 4 D
H-Block 4 R
H-Block 6 D
H-Block 6 R
H-Block 8 D
H-Block 8 R

kg
295
325
415
450
560
590
635
690

D - jednotka s deskovým vým níkem pro ZZT , R vým níkem pro ZZT

jednotka s rota ním
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Komponenty

Ventilátor (p ívodní/odvodní):
•

volné ob žné kolo s vysokou ú inností

•

asynchronní p írubový elektromotor

•

teplotní odolnost elektromotoru –30°C až +40°C

•

standardn vybaven frekven ním m ni em s krytím IP20

•

ochrana motoru je zajišt na frekven ním m ni em

•

frekven ní m ni e se používají 1-fázové nebo 3-fázové podle p íkonu motor

Teplovodní vým ník:
•

médium: voda, glykol

•

maximální provozní tlak vody: 0,6 MPa

•

maximální teplota média: 130°C

•

po et ad vým níku: 1 až 5

•

vým ník je na horní a dolní stran dopln n zátkou pro odvzdušn ní/vypušt ní

Chladi vodní:
•

médium: voda, glykol

•

maximální provozní tlak vody: 0,6 MPa

•

po et ad vým níku: 1 až 8

P ímý výparník:
•

standardní chladiva: R-407C, R-134a, R-410A

•

elementy vým níku je možné zvolit jako volitelném p íslušenství

Zp tné získávání tepla (ZZT):
Deskový vým ník:
•

maximální teplotní odolnost 80°C

•

by-passová klapka

•

možnost vybavení sm šovací klapkou

Rota ní vým ník:
•

maximální teplotní odolnost 80°C

•

elektromotor standardn vybaven frekven ním m ni em s krytím IP20

•

ochrana motoru je zajišt na frekven ním m ni em
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Filtr (p ívod/odvod):
•

kapsový filtr

•

t ída filtrace G3, G4, F5, F6, F7, F9

•

maximální teplotní odolnost 75°C

Pružný nástavec pro p ipojení k potrubí:
•

maximální teplotní odolnost 80°C

Klapka (p ívod/odvod):
•

maximální teplotní odolnost 80°C

Ostatní za ízení (servopohony, teplotní idla, sníma e tlaku, pokojový ovlada
další), které zde nejsou uvedeny, jsou sou ástí MaR, kapitola 7. MaR.

3

Doprava a skladování

3.1

Doprava na staveništ

a

Dopravu jednotky je nutno provád t v pracovní poloze. P i doprav a manipulaci je
možné jednotku zdvihat pouze za základový rám. V základových rámech jsou otvory,
které slouží pro uchycení lanových hák p i vertikální doprav nebo k upnutí k ložné
ploše dopravního prost edku. Na dopravní ploše dopravního prost edku musí být
jednotka dostate n zajišt na proti posunutí a p evrhnutí.
P i nakládání a skládání vysokozdvižným vozíkem je jednotku t eba zdvihat za
dopravní paletu nebo otvory v základovém rámu. Vyžaduje se opatrná manipulace.
P i zvedání je ábem je nutné provle ení lan pod jednotkou a vyvážení jednotky.
V obou p ípadech musí být lana nad jednotkou rozep ena tak, aby jednotku nestla ila.
Rozp rky mohou být vytvo ené jako lat ní na hranách jednotky.

3.2

Skladování na staveništi

Jednotky se usklad ují podle druhu obalu ve skladech podle SN EN 60721-3-1
,,Klasifikace podmínek prost edí – ást 3: Klasifikace skupin parametr prost edí a
jejich stup p ísnosti – Oddíl 1: Skladování.“
Jednotky balené do PE fólie je t eba skladovat ve skladech typu IE11.

AKTUALIZACE 1101 C.I.C. Jan H ebec, s.r.o. http://www.cic.cz

9

TP 12 107_4
Montážní a provozní p edpis H-Block

H-Block

Pro uskladn ní pod p íst eškem, ve skladu typu IE3, ale fauna a flora zanedbatelná, je
t eba p edem dohodnout balení do PE fólie, lepenky, lat ní na hranách a
p epáskování.
Pro možnost skladování na otev eném prostranství ve skladu typu IE14, ale fauna a
flora zanedbatelná, je možné dohodnout d ev né obaly.

4

Montáž a p ipojení

Instalaci za ízení smí provád t pouze fyzická nebo právnická osoba s platným
oprávn ním. V p ípad instalace nekvalifikovanou osobou, zanikají veškeré záruky
výrobce.
P ed zahájením instalace je nutné zkontrolovat, zda byla jednotka uskladn na podle
odstavce 3.2.
P i manipulaci a zvedání musí být jednotka v její pracovní poloze a musí být dodrženy
všechny bezpe nostní p edpisy. Manipulace a zdvihání je možné pouze za základový
rám.

4.1

Kontrola p ed zahájením montáže

Zejména je t eba zkontrolovat:
•

kompletnost dodávky (úplnost dle dodacího listu)

•

neporušenost dopravou a skladováním

•

volná otá ivost ventilátorového agregátu (ru n )

•

volná otá ivost rotoru rota ního vým níku ZZT (ru n ) a napnutí emenu

•

pohyblivost klapek

•

stavební p ipravenost

•

neporušenost elektrických rozvod , je-li jednotka vybavena MaR

Všechny závady je nutno bezpodmíne n p ed montáží odstranit.

4.2

Uložení jednotky

Rovinnost a vodorovnost uložení jednotky je jednou z podmínek správné funkce
jednotky.
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Jednotka musí být uložena na hladkém vodorovném povrchu s maximálním
vychýlením podlahy nebo konstrukce pro uložení jednotky 1 mm na 1 m. Nevyžaduje
se jednotku kotvit, ale doporu ujeme ji podložit pryžovými pásy.
Jednotka musí být umíst na tak, aby p ípadná havárie (nap . zamrznutí vým níku i
nefunk nost odtoku kondenzátu) nezp sobila žádné škody. Doporu eno je umíst ní
jednotky ve strojovn s vodot snou podlahou a gulou.
S jednotkami je nutné manipulovat opatrn , vyhnout se zejména k ížení konstrukce.
P i teplotách nižších než 5°C se doporu uje zvýšená opatrnost p i manipulaci
zejména s plastovými ástmi.

4.3

Bo ní odstup jednotky

P i p dorysném usazení jednotky musí být zajišt n odstup obslužné strany od jiných
p edm t minimáln ve vzdálenosti 1.15 hloubky jednotky (obr. 4).

Obrázek 4 Pot ebný prostor pro umíst ní jednotky H-Block

V p ípad vybavení jednotky souborem m ení a regulace je pot eba dodržet
manipula ní prostor obsluhy rozvád e minimáln 800mm (obr. 4).

4.4

P ipojení na topná/chladící média

Více adé vodní vým níky se zapojují vždy v protiproudu (obr. 5).
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Obrázek 5 P ipojení vodního vým níku na topnou/chladící soustavu

Vodní vým níky jsou standardn vybaveny zátkami pro odvzdušn ní a vypoušt cími
ventily a vn jším závitem.
Dilata ní síly a hmotnost armatur p ivád jící médium do vým níku nesmí zat žovat
jednotku. P ipojovací potrubí oh íva e musí být izolované tak, aby jeho povrchová
teplota byla nižší než 60°C.
Upozorn ní: P i napojování armatur na vým níky je nutno dotahování provád t
pomocí dvou klí , aby se zabránilo ukroucení hrdla vým níku.
Výrobce jednotky neodpovídá za škody vzniklé únikem kapaliny z net snosti spoj
nebo poškozením vým níku.
P ipojená potrubí nesmí bránit otevírání dve í, obsluze a údržb jednotky.

4.5

P ipojení odtoku kondenzátu

Odtok kondenzátu musí být p ipojen do kanalizace p es sifon.
Sifon musí být umíst n p ímo u jednotky.
Sifon je možné zvolit jako volitelné p islušenství.
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Obrázek 6 Technické schéma odtoku kondenzátu

4.6

P ipojení vzduchotechnického potrubí

Potrubí je p ipojeno k jednotce pomocí pružných nástavc . Potrubí musí být
samostatn zav šeno, aby nezat žovalo a nedeformovalo jednotku.
P ipojená potrubí nesmí bránit otevírání dve í, obsluze a údržb jednotky.

4.7

Ochrana p ed dotykem neživých ástí

Ochrana se zajistí vodivým pospojením vzduchotechnického potrubí a ostatních
vodivých neživých ástí s jednotkou. K tomu ú elu slouží zalisovací matice na vn jší
ásti jednotky ozna ené symbolem uzemn ní a šrouby spojující p íruby jednotky s
pružnými nástavci.

5

Uvád ní do provozu

Jednotku m že uvád t do provozu jen osoba s pot ebnou kvalifikací.

5.1

Bezpe nostní opat ení

ásti jednotky s nebezpe ím úrazu (elektrickým proudem, rotující ásti,..) musí být
vždy ozna eny výstražným nebo informa ním štítkem.
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Jednotku je zakázáno provozovat, pokud jsou otev ené dve e i servisní otvory.
Pokud jsou provád ny úkony, p i nichž dojde k otev ení jednotky, je bezpodmíne n
nutné odpojit jednotku od nap tí a provést taková opat ení, která zabrání
neúmyslnému zapnutí v pr b hu prací.

5.2

Úkony p ed prvním provedením do provozu

P ed prvním uvedením do provozu je bezpodmíne n nutné zkontrolovat:
Obecné požadavky:
•

uložení jednotky do roviny

•

úplnost, istotu jednotky a kvalitu montáže

•

t snost p ipojení jednotky na potrubní sí

•

uzav ení dve í a servisních panel jednotky

Ventilátory:
•

volnou otá ivost ventilátoru a elektromotoru

•

provozní nap tí elektromotor
m ni e

dle štítku na motoru a nastavení frekven ního

ZZT:
•

neporušený stav deskového vým níku

•

funk nost bypassové klapky, ídící a provozní nap tí servopohon

•

funk nost odtoku kondenzátu a zalití sifonu vodou

•

volnou otá ivost rotoru u rota ního vým níku

•

napnutí emene rota ního vým níku ZZT

•

provozní nap tí elektromotoru rota ního vým níku dle štítku na motoru a
nastavení frekven ního m ni e

Teplovodní vým ník:
•

p ipojení oh ívacího vým níku na zdroj tepla o tlaku max. 0.6 MPa

•

odvzdušn ní vým níku

Regula ní uzel (viz TP12 108 Regula ní uzly MERUK):
•

zapojení vstupu a výstupu otopné vody

•

nastavení otá ek erpadla, smyslu otá ení erpadla a regula ního ventilu

•

funkci regula ního ventilu a erpadla
AKTUALIZACE 1101 C.I.C. Jan H ebec, s.r.o. http://www.cic.cz

14

TP 12 107_4
Montážní a provozní p edpis H-Block
•

H-Block

odvzdušn ní regula ního uzlu

Chladi vodní:
•

p ipojení chladícího vým níku na zdroj chladu o tlaku max 0,6 MPa

•

odvzdušn ní vým níku

P ímý výparník:
•

p ipojení výparníku ke zdroji chladiva

Filtry:
•

upevn ní a istotu filtra ních vložek

•

nastavení sníma e tlakové diference (pokud je jednotka vybavena MaR)

Klapky:
•
•

pohyblivost klapek
ídící a provozní nap tí servopohon (pokud je jednotka vybavena MaR)

V souladu SN EN 33 1500 (Elektrotechnické p edpisy Revize elektrického za ízení)
musí být provedena výchozí revize elektrického za ízení a vypracována revizní zpráva
dle SN EN 332000-6-61 (Elektrotechnické p edpisy. Elektrická za ízení ást 6:
Revize Kapitola 61: Postupy p i výchozí revizi).
P ípadné závady je nutné p ed spušt ním jednotky odstranit.

5.3

Úkony p i prvním spušt ní jednotky

•

zaregulování potrubních tras

•

správný sm r otá ení ventilátoru podle šipky na ventilátoru

•

správný sm r otá ení rota ního vým níku ZZT podle šipky v komo e

•

správný sm r otá ení trojcestného ventilu regula ního uzlu

•

správný sm r otá ení ob hového erpadla regula ního uzlu

•

t snost regula ního uzlu

•

správný sm r otá ení servopohon klapek

•

odb r proudu p ipojených za ízení (nesmí p esáhnout hodnotu uvedenou na
štítku za ízení)

•

u provozu rota ního vým níku ZZT s frekven ním m ni em nesmí výstupní
frekvence z m ni e p esáhnout 50 Hz (maximální po et otá ek rotoru 11 ot/min)

•

kontrola t snosti a funk nosti všech komponent jednotky
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H-Block

funk nost a neporušenost souboru m ení a regulace

Upozorn ní: Hodnoty regulátoru (u vybavení s MaR), frekven ních m ni
ventilátor , pop ípad frekven ního m ni e elektromotoru rota ního vým níku ZZT
jsou p ednastaveny. K zachování bezpe nosti a správné funkce jednotky je zakázáno
provád t programové zásahy do frekven ního m ni e, regulátoru a vnit ního rozvodu
jednotky.
Po spln ní úkon z odstavce 5.1, 5.2 a 5.3 je možné uvést jednotku do zkušebního
provozu.
Ve zkušebním provozu je t eba provést zaregulování distribu ních element na
potrubní trase a komplexní zkoušky za ízení, v etn m ení výkon jednotky a
ov ení funkce systému MaR. O výsledku zkoušek musí být vydán písemný doklad.
Odborná firma uvád jící jednotku do chodu, p ípadn do zkušebního provozu, je
povinna zaškolit obsluhu uživatele za ízení o emž musí být proveden písemný
doklad. Bez takového dokladu nevstoupí do platnosti záruky a za ízení nesmí být
uvedeno do trvalého provozu.

6

Provoz, obsluha a údržba

Pro bezpe ný provoz, obsluhu a údržbu klimatiza ního za ízení doporu ujeme
zpracovat místní provozní p edpis podle rozsahu a vybavenosti klimatiza ního
za ízení a místních podmínek, v etn vybavení jednotlivých za ízení bezpe nostními
zna kami nebo sd leními. Místní provozní p edpis musí mimo jiné obsahovat
ustanovení tohoto lánku.
Podle provozních podmínek si ur í uživatel období mezi d kladnými prohlídkami,
nejdéle však jedenkrát za 3 m síce. V p ípad zjišt ní závady se do jejího
odstran ní nesmí za ízení provozovat.

6.1

Obecné požadavky

•

jednotku je zakázáno provozovat, pokud jsou otev ené dve e i servisní otvory.

•

pokud jsou provád ny úkony, p i nichž dojde k otev ení jednotky, je
bezpodmíne n nutné odpojit jednotku od nap tí a provést taková opat ení,
která zabrání neúmyslnému zapnutí v pr b hu prací.

•

za provozu obsluha kontroluje:
•

funkce a innost všech komponent jednotky (ventilátory, vým níky, filtry,
klapky, MaR, elektrické rozvody apod.)

•

t snost spoj , dve í a upevn ní, odnímatelných panel

•

teplotu médií a dopravovaného vzduchu

•

zanesení filtru pomocí sníma e tlakové diference
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6.2

H-Block

stav a funkci souvisejících za ízení a rozvod (systém topení a chlazení,
odtok kondenzátu apod.)

Ventilátorová sekce

•

kontrola istoty ob žného kola, v p ípad pot eby vy istit. Pokud ne istoty
zp sobí rozvážení ob žného kola a nadm rné vibrace, kontaktujte výrobce.

•

kontrola oteplení elektromotoru bezprost edn po dob hu

•

kontrola elektroinstalace, neporušenost

6.3

Oh ívací sekce

•

kontrola funk nosti regula ních za ízení (regula ní uzel, protimrazová ochrana)

•

v p ípad zne išt ní vým níku se plochy vým níku istí tlakovým vzduchem.
išt ní je nutno provád t s opatrností, aby nedošlo k mechanickému poškození
lamel a okolních p edm t .

•

p ed za átkem a b hem zimního období zabezpe it funk nost protimrazové
ochrany – kontrolou funk nosti systému MaR

•

provést odvzdušn ní teplovodního vým níku

•

kontrola t snosti napojení vým níku na potrubí

6.4
•

Chladící sekce
kontrola funk nosti odtoku kondenzátu

Chlazení vodní:
•

p ed za átkem a b hem zimního období zabezpe it funk nost protimrazové
ochrany – vypušt ním vody i napln ním nemrznoucí sm sí

•

je-li vým ník na zimu vypušt n musí být dokonale odstran na voda z vým níku
nap . profouknutím tlakovým vzduchem

•

v p ípad zne išt ní vým níku prove te išt ní stejn jako u oh ívací sekce

P ímý výpadník:
•

p ípadné závady výparníku musí odstra ovat chladírenský mechanik
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6.5

H-Block

ZZT

Deskový vým ník:
•

v p ípad zne išt ní se vým ník istí tlakovým vzduchem

•

v p ípad nutnosti lze vým ník z jednotky demontovat a vy istit.

•

kontrola funk nosti odtoku kondenzátu a sifonu

•

p ed za átkem zimního období provést opat ení proti zamrznutí vody

Rota ní vým ník:
•

kontrola otá ení vým níku

•

kontrola stavu hnacího emene

•

vým na dopln ní oleje v p evodovce: nápl p evodovky je 0.08l oleje PP 90H,
vým na oleje je po 4000 provozních hodinách nebo po dvou letech

•

v p ípad zne išt ní vým níku se istí tlakovým vzduchem

•

kontrola funk nosti odtoku kondenzátu a sifonu

•

p ed za átkem zimního období provést opat ení proti zamrznutí vody

6.6

Filtra ní sekce

•

pravidelná a astá kontrola zanesení filtr , interval kontroly se stanoví na
základ zkušebního provozu

•

kontrola funk nosti sníma

•

pokud jsou filtry zanesené, provede se vým na filtra ních vložek (rozm r a typ
filtr musí být zachován)

•

veškeré již nepoužitelné filtra ní vložky musí být ekologicky zlikvidovány

6.7

tlakové diference

Klapky

•

kontrola pohyblivosti klapek

•

kontrola správného uzav ení a t snosti klapek
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7

M ení a regulace

7.1

Popis za ízení

H-Block

Vzduchotechnické jednotky ady H-Block mají možnost zvolit soubor m ení a regulaci
jako volitelné p íslušenství, které je osazeno p i výrob jednotky.
Soubor m ení a regulace obsahuje rozvodnou sk í
s mikroprocesorovým
regulátorem a silovou ástí umíst nou na vn jší ásti jednotky, ak ní leny a m ící
p ístroje jsou umíst né uvnit jednotky.
ídící jednotka (programovatelný regulátor) spolu s ak ními leny a senzory zajiš uje
její optimální chod, a tím tedy tyto hlavní funkce:
•

optimální p ívod erstvého vzduchu v dob provozu jednotky

•

nep etržité udržování požadované teploty vzduchu v zimním i letním provozu

•

ve zvláštním p ípad udržovat relativní vlhkost vzduchu

Podrobn jší informace naleznete v TP 12 109-1 Návod k obsluze systému
m ení a regulace.
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H-Block

Schéma za ízení:

Obrázek 7 Schéma regulace s deskovým vým níkem pro ZZT
M11 P ívodní ventilátor

SP12 Sníma zanesení p ívodního filtru

M21 Odvodní ventilátor

SP22 Sníma zanesení odvodního filtru

M41

M14 Servopohon p ívodní klapky

erpadlo regula ního uzlu

BT15 Teplotní idlo erstvého vzduchu

M24 Servopohon odvodní klapky

BT16 Teplotní idlo p ivád ného vzduchu do

M33 Servopohon by-passové klapky

prostoru
BT25 Teplotní idlo odvodního vzduchu
z prostoru
BT26 Teplotní idlo odpadního vzduchu

M34 Servopohon sm šovaci klapky
M42 Servopohon regula ního uzle
ZZT

Zp tné získávání tepla (deskový
vým ník)

BT43 Teplotní idlo vratné vody z vým níku
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H-Block

Obrázek 8 Schéma regulace s rota ním vým níkem pro ZZT
M11 P ívodní ventilátor

BT43 Teplotní idlo vratné vody z vým níku

M21 Odvodní ventilátor

SP12 Sníma zanesení p ívodního filtru

M31 Pohon rota ního vým níku

SP22 Sníma zanesení odvodního filtru

M41

M14 Servopohon p ívodní klapky

erpadlo regula ního uzlu

BT15 Teplotní idlo erstvého vzduchu

M24 Servopohon odvodní klapky

BT16 Teplotní idlo p ívodního vzduchu do

M34 Servopohon sm šovaci klapky

prostoru
BT25 Teplotní idlo odvodního vzduchu

M42 Servopohon regula ního uzle
ZZT

Zp tné získávání tepla (rota ní vým ník)

z prostoru
BT26 Teplotní idlo odpadního vzduchu

8

Náhradní díly

Náhradní díly se s jednotkou nedodávají. V p ípad pot eby je možno pot ebné
náhradní díly objednat u výrobce. V objednávce je t eba uvést typ a výrobní íslo
jednotky, rok výroby a specifikovat jednotlivé díly.
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9

H-Block

Dodavatelský servis

Dodavatelský servis si m že uživatel smluvn zajistit p ímo u výrobce. Výrobce m že
dodavatelským servisem pov it vyškolené servisní firmy.
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