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DĚKUJEME
Děkujeme Vám, že jste zvolil náš produkt.
Je plodem mnohaletých zkušeností a pečlivého projektování, byl vytvořen s materiály první volby a pokročilými 
technologiemi.
Prohlášení nebo osvědčení shody dále zaručuje, že zařízení splňují požadavky Evropské směrnice o strojních 
zařízeních v oblasti bezpečnosti.
Kvalitativní úroveň je pod neustálým dohledem, proto naše výrobky jsou synonymem bezpečnosti, kvality a 
spolehlivosti.
Údaje uvedené mohou být nutně změněny kvůli zlepšení výrobku, v jakémkoli okamžiku bez povinnosti předchozího 
upozornění.
Ještě jednou děkujeme

Pozorně si přečtěte tento návod před instalací, vyzkoušením nebo spuštěním této jednotky.
Předejte tento návod a veškerou doplňkovou dokumentaci obsluze soustavy, která přejímá 
zodpovědnost za uchovávání, aby byla vždy k dispozici v případě nutnosti.

Obrázky a výkresy uvedené v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro zjednodušení.
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1 ÚVOD

1.1 Shoda
Ohledně referenčních předpisů a směrnic viz prohlášení o shodě uložené se „složce s dokumenty“.

1.2 Popis

1.2.1 Symboly
Dále je uveden popis hlavních symbolů uvedených v tomto návodu a na etiketách nacházejících se na jednotce.

Symbol nebezpečí; věnujte velkou pozornost.

Symbol nebezpečí; mechanické orgány v pohybu.

Symbol nebezpečí; orgány pod elektrickým napětím.

Symbol pozornosti; důležité informace.

Symbol poznámky; doporučení a rady.
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1.2.2 Etikety
Pro výrobní charakteristiky, technické údaje a disponibilní modely odkazujeme na technický svazek.
Model, výrobní číslo, charakteristiky, přívodní napětí atd. lze zjistit z etiket umístěných na jednotce (obrázky, které 
následují jsou pouze jako příklad).

Výrobce přijal politiku neustálého vývoje a v této optice si vyhrazuje právo provést změny a vylepšení 
dokumentace a jednotky bez předchozího upozornění.

Technický list, etikety umístěné přímo na jednotce a různých schématech, na které se dále odkazuje, 
jsou považovány za nedílnou součást tohoto návodu.

Je zakázáno odstranit nebo měnit etikety umístěné na jednotce.
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2 BEZPEČNOST

2.1 Obecná upozornění
Prostor asi 2 metry kolem jednotky je určen jsou vnější nebezpečná oblast.
Prostor asi 3 metry kolem jednotky je určen jsou vnější nebezpečná oblast.
Přístup do této oblasti musí být zakázán příslušnou ochranou v případě, že je jednotka umístěná na nechráněných 
místech dosažitelných nekvalifikovanými osobami.
Obsluha zařízení je odpovědná za dodržování povinností předepsaných předpisy.
Obsluha zařízení je ten, kdo skutečně kontroluje technické fungování, volný přístup, který s sebou nese možnost 
dohlížet na součástky a jejich fungování a možnost umožnit přístup třetím osobám.
Obsluha zařízení má možnost rozhodnout ohledně technických změn, kontrol a oprav.
Obsluha zařízení může udělovat instrukce zaměstnancům nebo externím podnikům pro výkon operací údržby a 
oprav.
Pouze technici autorizovaní obsluhou zařízení mohou mít přístup k jednotce.
Instalace a údržba nebo oprava zařízení musí být provedeny personálem a podniky, které mají osvědčení vydané 
certifikační autoritou. V evropském prostředí tento organismus musí být pověřen členským státem, který osvědčí 
požadavky obsažené v nařízení ES č. 517/2014 komise.
Obsluha, která má přístup k jednotce musí být pověřená a kvalifikovaná podle toho, co je předepsáno místními 
předpisy, v evropském prostředí normou EN378-4 a normou EN13313, kromě odpovídajícího stupně znalostí pro 
výkon různých činností během fází technické životnosti stroje.
Odstranění uzavíracích panelů „jsou-li přítomné“ umožňuje přístup dovnitř jednotky.
Z žádného důvodu nesmí mít povolen přístup do jednotky nekvalifikovanému personálu a před odpojením napětí.
Uživatel může interagovat s jednotkou pouze pomocí externí kontroly a souhlasů.
Jakýkoli přístup k jednotce je umožněn pouze povolanému personálu se znalostí a aplikováním předpisů týkajících 
se bezpečnosti na pracovišti. V evropském prostředí odkazujeme na směrnici 89/391/EHS Rady ze dne 12. června 
1989, týkající se provádění opatření zaměřených na podporu zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků během 
práce.
Dále znalost a pochopení návodu zakládají nutný nástroj pro omezení rizik, pro bezpečnost a pro zdraví pracovníků.
Obsluha, která má přístup k jednotce, musí mít odpovídající znalost pro výkon různých činností během fází technické 
životnosti stroje.
Obsluha musí být vyškolená o výskytu možných anomálií, dysfunkcí nebo nebezpečných podmínek pro sebe a pro 
ostatní, a v každém případě dodržovat následující předpisy:

Okamžitě zastavte jednotku pomocí nouzového orgánu.

Neprovádějte zásahy, které přesahují vaše úkoly a technické znalosti.

Okamžitě informujte odpovědného nadřízeného, vyvarujte se osobní iniciativy.

Před provedením jakéhokoli zásahu na jednotce se ujistěte, že jste odpojili elektrické napájení. 
Odkazujeme na odstavec týkající se zásahům údržby.
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V jednotce, kde jsou přítomné kondenzátory anebo měniče, některé součástky mohou zůstat pod 
napětím po dobu několik minut i po otevření hlavního vypínače.
Vyčkejte 10 minut před přístupem k elektrickým částem jednotky.

Okruhy napájené externími zdroji (realizované kabelem oranžové barvy) mohou být pod napětím i po 
odstranění elektrického napájení jednotky.

Pracujte s jednotkou pouze s úrovní osvětlení dostatečnou pro typ prováděného zásahu.

Zákon o úpravě použití látek poškozujících stratosférický ozón stanoví zákaz vypouštět chladicí 
plyny do prostředí a zavazuje jeho držitele, aby jej shromáždili a předali, po skončení jeho operativní 
životnosti, prodejci nebo do příslušných sběrných center.
Chladicí médium obsažené v chladicím okruhu je uvedeno mezi látkami, které podléhají zvláštnímu 
režimu kontroly v souladu se zákonem a musí tedy splňovat výše uvedené povinnosti.
Doporučuje se věnovat zvláštní pozornost během operací údržby s cílem co možná nejvíce omezit 
úniky chladicího média.

2.1.1 Vypouštění bezpečnostních ventilů
Pokud se nacházejí v chladicím okruhu, požadavky instalace anebo národních předpisů předepisují, že vypouštění 
bezpečnostních ventilů je odvedeno ven.
Odvádění musí být provedeno s potrubím, které musí být alespoň o průměru odpovídajícím ventilu a hmotnost 
potrubí nesmí přetěžovat ventil.

Vždy odvádějte vypouštění do oblast, ve kterých proud nemůže způsobit osobám škodu.

Nebezpečí popálení v souvislosti s kontaktem s teplými a studenými částmi.
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2.2 Základní pravidla
Všechny jednotky jsou navržené a vyrobené v souladu se směrnicí 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 15. května 2014 pro přiblížení legislativám členských států v oblasti tlakových zařízení.
Aby byla zaručena maximální bezpečnost, abyste se vyvarovali možným rizikům, dodržujte následující ustanovení:

 - Tento výrobek obsahuje nádoby pod tlakem, součástky pod napětím, mechanické části v pohybu, povrchy o 
vysoké a nízké teplotě, které mohou v některých situacích vytvářejí nebezpečí: jakýkoli zásah musí být proveden 
kvalifikovaným personálem vybaveným nutnými povoleními v souladu s platnými předpisy. Před provedením 
jakékoli operace se ujistěte, že příslušný personál zná úplně dokumentaci ve výbavě jednotky;

 - vždy mějte kopii dokumentace b blízkosti jednotky;
 - Operace uvedené v tomto návodu musí být doplněny postupy uvedenými v návodech k použití jiných systémů 

a zařízení začleněných v jednotce. Návody obsahují veškeré informace nutné pro bezpečné řízení zařízení a 
možné fungování;

 - používejte odpovídající ochrany (rukavice, helmu, ochranné brýle, bezpečnostní obuv atd.) pro jakoukoli operaci, 
jak údržby, tak kontroly prováděné na jednotce;

 - nenoste široký oděv, kravaty, řetízky nebo hodinky, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech jednotky;
 - používejte nástroje a kryty vždy v optimálním stavu;
 - kompresory a přívodní plynová potrubí mají vysokou teplotu. Proto věnujte pozornost, když pracujete v blízkosti 

a nedotýkejte se součástek jednotky bez odpovídajících krytů;
 - nepracujte v trajektorii vypouštění bezpečnostních ventilů;
 - pokud jsou jednotky umístěné v nechráněných místech, která jsou snadno dostupná pro nekvalifikované osoby, 

nainstalujte odpovídající kryty;
 - uživatel soustavy je povinen konzultovat návody k instalaci a použití začleněných systémů, přiložené k tomuto 

návodu;
 - mohou existovat potenciální nezjevná rizika. Proto jsou v jednotkách upozornění a signalizace;
 - je zakázáno odstraňovat upozornění.

Je výslovně zakázáno:
 - odstraňovat nebo činit neúčinnými kryty určené pro bezpečnost osob;
 - úmyslně poškozovat anebo měnit, i částečně, bezpečnostní zařízení instalovaná na jednotce.

V případě hlášení alarmu a následného zásahu bezpečnostních zařízení, si uživatel musí vyžádat okamžitý zásah 
kvalifikovaných techniků údržby.

Případná nehoda může mít za následek vážné úrazy nebo smrt.

Bezpečnostní zařízení musí být zkontrolována podle instrukcí obsažených v tomto návodu.
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození zdraví osob, domácích zvířat nebo škody na majetku odvíjející 
se od znovu použití jednotlivých částí jednotky k funkcím nebo v situacích montáže odlišných od původních. Je 
zakázáno úmyslné pozměňování / nepovolená výměna jedné nebo více částí jednotky.
Použití vybavení, nástrojů nebo spotřebních materiálů jiných, než doporučených výrobcem zbavuje výrobce 
občansko-právní a trestní odpovědnosti.
Operace deaktivace a demolice jednotky musí být svěřeny pouze vhodně vyškolenému a vybavenému personálu.

Jednotky nespadají do pole aplikování Směrnice 2014/34/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 
26. Února 2014 upravující přiblížení legislativy členských států týkající se zařízení a systémů ochrany 
určených pro použití v potenciálně výbušné atmosféře.
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2.3 Hlučnost
Spuštění jednotky s aktivací jejích součástek vydává zvuk, jehož intenzita se mění podle stupně fungování.
Správná volba místa a správná instalace předcházejí tomu, aby jednotka vydávala nepříjemný zvuk způsobený 
rezonancí, odrazem a vibracemi.

2.4 Zbytková rizika
Jednotka využívá technické prostředky zaměřené na ochranu osob, zvířat a majetku před nebezpečími, která 
nemohou být rozumně odstraněny nebo nedostatečně omezeny při projektování.
Pro běžné fungování jednotky není předpokládána přítomnost obsluhy. Přechod jednotky ze stavu „OFF“ do stavu 
„ON“ a naopak může být provedeno vzdáleně nebo pomocí displeje, aniž by byl nutný přístup do rizikových oblastí.
Omezení přístupu je součástí správné instalace, aby se odstranila zbytková rizika během běžného fungování.

Odstranění omezení poskytuje přístup ke studeným a teplým částem a ostrým hranám.

Otevření elektrických krabic a rozvodné desky poskytuje přístup k částem pod napětím.

Je zakázáno:
 - odstraňovat nebo činit neúčinnými kryty určené pro bezpečnost osob;
 - úmyslně poškozovat anebo měnit, i částečně, bezpečnostní zařízení instalovaná na jednotce.

Ve fungování v tepelném čerpadle během cyklů rozmrazování, vzhledem k tomu, že po rozpouštění jinovatky padá 
voda na zem.
Pokud voda není vhodně drenážována, v případě záporné teploty prostředí se vytvářejí nebezpečné ledové plotny.
Ohraďte přístup k oblasti, aby se zabránilo nehodám.
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2.5 Bezpečnostní informace týkající se chladicí kapaliny
Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Neuvolňujte tyto plyny do 
atmosféry.
Typ chladicího média: R410A.
Hodnota GWP: 2088. Založeno na "IPCC Fifth Assessment Report". 
"IPCC Fifth Assessment Report".
Množství chladicí kapaliny je uvedeno na etiketě údajů jednotky. Jsou nutné periodické kontroly pro ověření 
případných úniků chladicího média v souladu s místními anebo evropskými předpisy.

2.5.1 Nebezpečí a důsledky pro zdraví
V případě náhodného uvolnění, rychlé vypaření kapaliny může způsobit zmrazení.
V případě kontaktu s kapalinou:

 - rozmrazte vodou příslušné části;
 - vyjměte opatrně oděv;
 - vydatně opláchněte vodou.

Kontaminovaný oděv a obuv musí být vyprány před novým použitím.
Vysoké koncentrace páry mohou způsobit bolest hlavy, závratě, ospalost a nevolnost, a mohou vést ke ztrátě smyslů 
a srdeční arytmii.
V případě vdechnutí dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Může být nutné umělé dýchání anebo kyslík. Okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc
V případě kontaktu s očima, odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody, i pod víčky, 
po dobu alespoň 15 minut.

Bezpečnostní list vyplněný výrobcem chladicího média je k dispozici u výrobce jednotky.
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3 PŘIJETÍ VÝROBKU A SKLADOVÁNÍ

3.1 Přijetí
Při přijetá zkontrolujte neporušenost jednotky s ohledem na skutečnost, že opustila továrnu v perfektním stavu.
Případné škody budou muset být okamžitě reklamovány dopravci a označeny na Dodacím listu ještě před jeho 
podpisem.
Příslušná obchodní kancelář nebo výrobce budou muset být co nejdříve informováni o velikosti škody.
Zákazník musí vyplnit písemnou a fotografickou zprávu týkající se každé případné významné škody.
Likvidace obalových materiálů je v péči příjemce a musí být provedeno v souladu s platnými předpisy v zemi, ve které 
je prováděna.

3.2 Doprava
Odeslání jednotky ze skladu je prováděno odpovídajícími prostředky, se správným upevněním, aby se předešlo 
jakékoli možnosti pohybu během dopravy na silnici, který by mohl poškodit jednotku nebo vyvolat nehody.
V případě, kdy je předpokládána překládka na jiné prostředky pro pokračování přepravy, je nutné přijmout veškerá 
opatření, aby byly zaručeny správné bezpečné podmínky ohledně jak použitých prostředků, tak ukotvení , aby se 
předešlo poškození.
Pokud se předpokládá doprava jednotky na hrbolatých silnicích, je nutné předem informovat výrobce, aby zajistil 
vhodná opatření s cílem zabránit poškození jednotky.
Pokud se předpokládá doprava v kontejneru, ujistěte se o správném ukotvení.

3.3 Přemisťování
Před každou operací přemisťování jednotky, zkontrolujte, že je zvedací schopnost použitých zařízení kompatibilní s 
hmotností jednotky.
Přemisťování musí být provedeno kvalifikovaným personálem, vhodně vybaveným.

Ve všech operacích zvedání se ujistěte, že jste pevně ukotvili jednotku, aby se zabránilo jejímu 
překlopení nebo náhodnému pádu.

Zvedání musí být provedeno kvalifikovaným a povolaným personálem, za přijetí odpovídajících 
opatření. Pokud je provedeno nesprávným způsobem, má za následek závažná nebezpečí pro 
majetek a osoby.

Přemisťování musí být provedeno pomalu a bez náhlých pohybů a nárazů.

V žádném případě nestůjte anebo neprocházejte pod a v blízkosti jednotky, když je zvednutá ze 
země. Používejte pouze navržený systém zvedání určený pro jednotku.

Během vykládání a umístění jednotky je třeba věnovat maximální péči tomu, abyste se vyvarovali náhlých a násilných 
pohybů, vyvarujte se použití jako bodů síly součástí jednotek.
Zkontrolujte, zda stroj a vidlice zvedání mají vhodné rozměry a nosnost, a pečivě dodržujte návod k použití. Používejte 
pouze zařízení v optimálním účinném stavu.
Zkontrolujte, zda zvedací prostředky mají vhodné rozměry a nosnost, a pečivě dodržujte návod k použití. Používejte 
pouze zařízení v optimálním účinném stavu.
Jakákoli operace na jednotce, včetně vybalení nebo zapojení, musí být provedena na jednotce položené na zemi.
V každém případě odkazujeme na instrukce zvedání ve výbavě jednotky.
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Pod jednotkou je upevněna paleta, která umožňuje vykládání a přemístění také pomocí odpovídajícího 
vysokozdvižného vozíku.
Případná instalace antivibračních zařízení pod základnou jednotky musí být provedena s jednotkou zvednutou více 
než 200 mm nad zemí, a aniž by byl kdokoli pod jednotkou.
Před vytažením palety odstraňte šrouby, která ji upevňují k jednotce.
Šrouby jsou viditelné otvory základny, pro vyšroubování použijte klíč č. 10.

Obr. 1 Zvláštní poloha upevňovacího šroubu na paletě

Po odstranění palety se jednotka zvedá pouze a výhradně pomocí závěsů a potrubí zvedání poskytovaných ve 
výbavě, vložených do oček označených příslušnými štítky (žluté štítky).
Pro menší velikosti „UATYQ20A***Y1, UATYQ25A***Y1 a UATYQ30A***Y1“ mohou být závěsy vloženy přímo přes 
očka.
Pro menší velikosti „1.2, 3.2 a 4.2“ mohou být závěsy vloženy přímo přes očka.

Obr. 2 Zvedání pomocí závěsů

Aby se zabránilo, že se závěsy poškodí na hranách oček, používejte odpovídající kryty.

Aby se zabránilo, že se závěsy dostanou do kontaktu s jednotkou, musí být umístěny vhodné kryty na 
horních rozích.
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Pro jiné velikosti se jednotka zvedá pouze a výhradně s pomocí závěsů a potrubí zvedání, dodávaných ve výbavě.

Obr. 3 Zvláštní zaháknutí závěsu k zvedacímu potrubí

Aby se zabránilo, že se závěsy dostanou do kontaktu s jednotkou, musí být umístěny vhodné kryty na 
horních rozích.

Je povinné používat měřítko nastavené podle šířky jednotky, aby byla zaručena stabilita při zvedání.

Obr. 4 Zvedání pomocí jeřábu

3.4 Skladování
Neexistují zvláštní požadavky v případě, že je nutné dočasně uskladnit jednotku před instalací.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotky určené pro externí instalaci, běžným povětrnostním podmínkám odolávají 
bez problémů.
Jednotka musí být umístěna na rovný povrch odolávající její hmotnosti, aby se zabránilo deformacím struktury s 
následnými možnými prasklinami.
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4 POPIS VÝROBKU

4.1 Určené používání
Tyto jednotky jsou určené k chlazení a ohřevu vzduchu, obecně jsou používány v aplikacích v rámci klimatizace.
Jedná se o samostatné vysoce účinné klimatizace, pro použití jak v letním, tak v zimním období, které umožňují 
dosažení úplné termohygrometrické úpravy vzduchu. Mohou být použity jak v komerčních, tak průmyslových 
aplikacích, které kromě toho, že vykazují proměnlivost zatížení, mohou být charakterizovány vysokou latentní zátěží 
a nutností zaručit optimální podmínky pro přítomné.
Jejich použití je doporučováno v mezích fungování uvedených v technickém listu.

4.2 Nepředpokládané použití
Je zakázáno používat jednotku:

 - ve výbušné atmosféře;
 - v hořlavé atmosféře;
 - v extrémně prašném prostředí;
 - v prostředí, které není kompatibilní s jejich deklarovaným stupněm ochrany IP;
 - nevyškoleným personálem;
 - v rozporu s platnými předpisy;
 - s nesprávnou instalací;
 - s poruchami napájení;
 - s celkovým nebo částečným nedodržováním pokynů;
 - s nedostatkem údržby anebo používáním neoriginálních náhradních dílů;
 - se změnami nebo jinými zásahy nepovolenými výrobcem;
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4.3 Bezpečnostní a kontrolní zařízení
Jednotka je řízena zcela elektronickou kontrolou a mikroprocesorem, který pomocí různých instalovaných snímačů 
teploty a tlaku udržuje fungování v bezpečných mezích.
Všechny příslušné parametry kontroly jednotky jsou uvedeny v „Operativním návodu“, který je nedílnou součástí 
dokumentace jednotky.
Ve stejném návodu jsou obšírně popsány logiky, se kterými jsou prováděny kontroly jednotky během různých fází 
fungování.
Kontrolní a bezpečnostní zařízení jsou uvedena v technickém listu.

4.4 Principy fungování
Základní fungování těchto jednotek využívá inverzní cyklus stlačování páry pro změnu termohygrometrických 
podmínek vzduchu ve vnitřním prostředí. Nejjednodušší konfigurace pracuje zcela s recirkulací vzduchu.
Chladicí cyklus umožňuje převést teplo z kapaliny o nižší teplotě na kapalinu o vyšší teplotě. Jednotky rooftop jsou 
vybavena jedním nebo více chladicích okruhů. V režimu chlazení je vzduch chlazen - a případně odvlhčen - pomocí 
žebrované baterie (výparníku), odváděné teplo je likvidováno vně přes žebrovanou baterii (kondenzátor).
Navíc k tomu verze s tepelným čerpadlem umožňují vzájemně obrátit jejich úlohy mezi výparníkem a kondenzátorem, 
a poskytují takto funkci topení.
Kromě filtrace vzduchu, jsou možné jiné funkce, které se mění v závislosti na konfiguraci a zvoleném příslušenství: 
částečná obnova vzduchu, termodynamická rekuperace, doplňující topení pomocí elektrických odporů, free cooling/ 
free heating.

4.5 Konstrukce
Konstrukce je vytvořena - podle velikostí - z pozinkovaného plechu práškově lakovaného epoxidovou pryskyřicí při 
180 °C, který poskytuje vysokou odolnost vůči atmosférickým vlivům nebo z extrudovaných profilů z hliníkové slitiny 
spojených nylonovými spoji vyztuženými skelným vláknem.
Základna a kryt jsou vytvořeny z pozinkovaného plechu o velké tloušťce, práškově lakované epoxidovou pryskyřicí.
Panely jsou vytvořené ze sendvičových panelů o tloušťce 25 mm tvořených pouzdrem z pozinkovaného plechu o 
tloušťce 0,5 mm předem lakovaného externě a uvnitř s pěnou s expanzním polyuretanem, aby se zajistila tepelně 
akustická izolace jednotek. Jako alternativa jsou panely izolovány s izolační matrací s uzavřenými buňkami nebo 
se skelnou vatou, pro oddíl „generátoru tepla“. Povrch panelů v kontaktu se zpracovávaným vzduchem je tvořen z 
pozinkovaného plechu, aby se usnadnily operace čištění a hygieny.
Nesnímatelné panely jsou upevněny ke konstrukci pomocí šroubů v nylonových pouzdrech vybavených uzávěrem.
Snímatelné panely jsou upevněny ke konstrukci pomocí vaček nebo nylonových vložek a jsou vybavené rukojetí pro 
usnadnění jejich sejmutí.

4.6 Technické charakteristiky
Klimatizační zařízení s přímou expanzí s hermetickými kompresory, odpařovací baterií s radiálními ventilátory a 
kondenzační baterií s osovými ventilátory.
Jednotka je rozdělena do dvou spojených úseků odlišených z funkčního pohledu. Jeden je určen k přenosu 
absorbované zpracované energie z vnitřního prostředí. Druhý je určen ke zpracování vzduchu a umožňuje klimatizaci 
ohraničeného prostředí.
V konfiguracích, kde se předpokládá výměna vzduchu, může být řízena rekuperace tepla, free cooling/ free heating.
Pro topení může být přítomná jednotka elektrických odporů.
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4.7 Vzduchotechnický okruh

4.7.1 Ventilátory vnitřního vzduchu
Podle konfigurací mohou být v jednotkách pouze přívodní ventilátory nebo také záběru.
Ventilátory jsou radiální s obrácenými klapkami, s motorem s externím rotorem přímo spojeným s oběžným kolem.
Radiální ventilátory jsou nazvány „EC“, s motorem s elektronickým přepínáním „brushless“. Ventilátor je zásobován 
střídavým síťovým napětím, regulace rychlosti je dosaženo pomocí signálu řízení 0-10V DC pocházejícího z 
mikroprocesoru namontovaného na jednotce. Tak je možné nastavit průtok vzduchu pomocí parametru na displeji.
Motory jsou vybavena hlášením alarmu, které zahrnuje tepelnou ochranu, nadproud, podpětí, nedostatek jedné nebo 
více fází, blokovaného rotoru.

Ventilátory EC nejsou vybaveny dálkovým ovladačem a jsou konstantně pod napětím, jakmile hlavní 
úsekový vypínač jednotky je uzavřený.

4.7.2 Snímač průtoku pro ventilátory
Jednotky s ventilátory „EC“ jsou vybaveny diferenciálním snímačem tlaku, který zjišťuje rozdíl tlaku mezi vnitřním 
a vnějším prostředím (za) odsávacím ústím. Průtok vzduchu je úměrný, pro každou dvojici ventilátor/hubice, druhé 
mocnině rozdílu tlaku podle rovnice:

Kde:
 - Q = Celkový průtok vzduchu [m3/h]
 - n = počet ventilátorů nacházejících se na jednotce
 - k = konstanta závislá na hubici ventilátoru
 - ΔP = Rozdíl tlaku měřený na hubici [Pa]

Konstanta „K“ charakteristická pro používané hubice je:
 - Ventilátor průměr 450: k = 217
 - Ventilátor průměr 500: k = 281
 - Ventilátor průměr 560: k = 350

Hodnota diferenciálního tlaku a průtok vzduchu mohou být zobrazeny přímo na displeji mikroprocesoru, který provádí 
automatické nastavení průtoku vzduchu.

4.7.3 Snímač toku vzduchu
Toto zařízení brání fungování jednotky bez průtoku vzduchu. Kontrola je prováděna diferenciálním tlakovým 
snímačem, který měří rozdíl tlaku před a za baterií výparníku a vzduchového filtru. Výskyt alarmu na mikroprocesoru 
je zpožděn vzhledem k zásahu snímače.
Pro kontrolu fungování otevřete automatické vypínače kompresorů, odstraňte z karty mikroprocesoru svorku se 
signálem příkazu pro ventilátor EC (pro identifikaci odkazujeme na elektrické schéma), tedy zapněte jednotku. Do 
několika málo desítek sekund se musí objevit alarm na mikroprocesoru.
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4.7.4 Snímač zanesených filtrů
Kontrola hladiny zanesení vzduchového filtru je tvořena pomocí diferenciálního tlakového snímače, který měří pokles 
tlaku před a za filtrem.
Kontrola signalizuje, pomocí alarmu na displeji, nutnost výměny nebo čištění filtru. Stroj nicméně bude nadále 
fungovat.
Hodnota zásahu je nastavena v továrně a může být změněn na instalované jednotce pomocí šroubováku na rukojeti 
vybavené dělenou stupnicí.

Ušpinění filtru může způsobit snížení průtoku, a tedy výkon stroje. Doporučuje se obnovení filtru v co 
možná nejkratším čase od okamžiku signalizace.

4.7.5 Vzduchové filtry G4
Jednotky jsou vybaveny filtry na přívodu vzduchu. Výměna filtrů se provádí otevřením panelu jednotky, která ukazuje 
označení přístupu k filtrům.
Čištění nebo výměna je zásadní pro zaručení dobrého fungování jednotky a správného průtoku vzduchu.
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4.7.6 Programovatelná kontrola
Pro některé konfigurace a funkčnost je předpokládáno použití programovatelné kontroly.
Na obrázku je uvedena hlavní maska.

Obr. 5 Displej programovatelné kontroly

Z hlavní masky stisknutím tlačítka „Prg“ přejdete na masku „Q0“ z větve „Nabídky“.

4.7.6.1 Zapnutí/vypnutí jednotky
Pro zapnutí nebo vypnutí jednotky z masky „Q0“ větve „Nabídky“, musí se pomocí tlačítek se šipkou projít různé 
oddíly až dokud se nezobrazí volby „On/Off“ jednotky.
Potvrzením s tlačítky „Entr“ se dostanete na masku „N0“, kde je uveden funkční stav jednotky s instrukcí pro jeho 
změnu.
Možnost zapnutí jednotky z klávesnice je vázána uzavřením/povolením všech ostatních souhlasů pro spuštění.
Vypnutí jednotky může být vždy provedeno z klávesnice.

4.7.6.2 Přepnutí mezi chlazením a topením a naopak
Přepnutí funkcí může být provedeno jedním ze třech zde uvedených způsobů, podle programování vyžadovaného 
zákazníkem:

 - automaticky při změně teploty v kontrolovaném prostředí;
 - ručně pomocí klávesnice nebo pomocí dálkového ovládání;
 - pomocí digitálního vstupu.

Když se předpokládá změna z klávesnice z masky „Q0“ větve „Nabídky“, musí se pomocí tlačítek se šipkou projít 
různé oddíly až dokud se nezobrazí volby „Est/Inv“ jednotky.
Potvrzením s tlačítky „Entr“ se dostanete na masku „R0“, kde je uveden funkční stav jednotky s instrukcí pro jeho 
změnu.

4.7.6.3 Zobrazení a změna funkčních nastavených hodnot
Z masky „Q0“ větve „nabídky“ se musí pomocí tlačítek se šipkou projít různé oddíly až dokud se nezobrazí zvýrazněný 
nápis „Nastavené hodnoty“. Uvnitř loop „nastavené hodnoty“ jsou masky, kde je možné změnit různé nastavené 
hodnoty v mezích továrního nastavení.
Potvrzením pomocí tlačítka „Entr“ přejdete do masky „S0“, kde je uvedena nastavená hodnota teploty v režimu 
chlazení a kurzor se umístí do polohy vlevo nahoře. Tlačítkem „Entr“ se dostanete do pole pro změnu hodnoty, která 
může být provedena pomocí tlačítek se „šipkami“. Další stisknutí tlačítka „Entr“ potvrdí nastavenou hodnotu a uvede 
kurzor vlevo nahoru.
Když je kurzor v poloze vlevo nahoře uvnitř masky, tlačítkem šipky směrem dolů přejdete na masku „S1“, kde se 
nachází nastavená hodnota teploty v režimu topení.
Stejným použitím tlačítek „Entr“ a „šipka“ je možné změnit a potvrdit hodnotu nastavené hodnoty nacházející v 
masce e přejít na následující.
Ostatní masky, ve kterých se může přejít, pokud to konfigurace jednotky předpokládá, jsou „S5“ a „S7“ pro nastavenou 
hodnotu průtoku vzduchu.
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4.8 Elektrické Schéma
Elektrické schéma je podstatnou součástí dokumentace a je přítomné uvnitř každé jednotky.
Je nutné se odkazovat na tento dokument, co se týká jakéhokoli upřesnění nebo pochybnosti jak ohledně pomocných 
a výkonových elektrických zapojení, tak elektrických údajů.
Především odkazujeme na elektrické schéma, co se týká možnosti spravovat vzdáleně funkční části, kterých se týká.
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5 INSTALACE
Při instalaci nebo když se má zasáhnout na jednotce, je nutné pečlivě dodržet instrukce uvedené v tomto návodu, 
dodržujte instrukce uvedené na jednotce a nicméně aplikujte všechna příslušná opatření.

Tlaky v chladicím okruhu a přítomné elektrické součástky mohou vytvářet rizikové situace během 
zásahů instalace a údržby.

5.1 Rozměry a hmotnost
S cílem umístit jednotku správně, co se týká rozměrů a hmotnosti odkazujeme na schéma rozměrů dodávané s 
potvrzením objednávky.

5.2 Místo instalace
Je vhodné věnovat pozornost následujícím bodům pro určení nejlepšího místa, kam instalovat jednotku a příslušná 
zapojení:

 - rozměry a původ plynových vedení;
 - rozměry a původ hydraulických potrubí;
 - umístění elektrického napájení;
 - přístupnost pro operace údržby nebo oprav;
 - obsah opěrné desky;
 - ventilace kondenzátoru chlazeného vzduchem;
 - orientace a vystavení slunečnímu záření. Pokud je to možné, kondenzační baterie by neměla být vystavena 

přímému slunečnímu záření;
 - směr dominantních větrů. Vyvarujte se umístění jednotky tak, aby dominantní větry podporovali fenomény 

recirkulace vzduchu ke kondenzační baterii;
 - typ povrchu. Vyvarujte se umístění jednotky na površích tmavé barvy (například povrchy s dehtem), aby 

nedocházelo k funkčnímu přehřátí;
 - možné odrazy, rezonance a zvukové interakce s externími prvky jednotky.

Věnujte pozornost přítomnosti komínům, výpustím, odvodům a vyčerpanému vzduchu jiných 
soustav. Vzduch může být nasáván z rolety obnovy vzduchu a prostřednictvím jednotky přívodu v 
klimatizovaných prostředích.

Všechny modely série jsou projektovány a vyrobeny pro externí instalace (terasy, zahrady), je tedy třeba se absolutně 
vyhnout zakrytí pomocí přístřešků nebo umístění v blízkosti rostlin (i kdyby pouze částečně zakrývali jednotku), aby 
se zabránilo možnosti recirkulace vzduchu.

Je povinné dodržovat volné prostory specifikované ve schématu rozměrů jednotky.

Pokud je jednotka instalována v částečně větrných oblastech, je nutné zajistit bariéry větrolamů, aby 
se zabránilo chybnému fungování jednotky.

Jednotky s tepelným čerpadlem během rozmrazování umožňují odvod vody, která při záporných 
teplotách mrzne. I když je jednotka perfektně vodorovná, předpokládá opěrnou plochu pro sklony 
pro odvod vody z rozmrazování do výpustí, jímek nebo nicméně do míst, kde neexistuje nebezpečí 
nehody.
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5.3 Montáž
Jednotky jsou odesílány z továrny již otestované a pro instalaci vyžadují pouze elektrická, vzduchotechnická a 
hydraulická zapojení.
Jediná součástka, která je odesílána nesmontovaná je dešťový kryt pro jednotky, které předpokládají výměnu 
vzduchu, a tedy jsou vybaveny roletou pro externí vzduch.

5.3.1 Montáž ochranných dešťových krytů
Na otvoru pro průchod externího vzduchu je předpokládána montáž jednoho ochranného dešťového krytu.
Ochrana je zajištěna kryty. Počet prvků, které tvoří ochranný kryt závisí na velikosti průchodu vzduchu.
Kryt je dodáván v samostatné sadě, aby byl namontován technikem instalace.
Kromě krytů sada obsahuje ochrannou síť a samo řezné šrouby pro upevnění.

Obr. 6 Dešťový kryt

Ochranná síť se upevňuje k balíku mezi krytem a rámem jednotky.
Pro upevnění použijte šroubovák s imbusem 6 mm.
Pro správnou montáž:

 - Umístěte síťový filtr na hranu otvoru externího vzduchu.
 - zahajte montáž horní části otvoru;
 - za pomoci existujících otvorů nacházejících de na každém prvku ochrany, upevněte je k rámu jednotky pomocí 

samo řezných šroubů z výbavy.
 - opakujte operaci pro všechny prvky ochrany.



Vyhrazujeme si právo upravit projekt bez předchozího upozornění

Návod k instalaci

24

           Přeloženo z původních pokynů

UATYQ*Y1
Packaged Rooftop

4P522680-1

5.3.2 Vnější umístění
Je nutné vytvořit pevnou oporu, na kterou umístit jednotku.
Tato opora musí být perfektně hladká a vodorovná, její rozměry budou muset odpovídat těmto jednotkám.
Vložka bude muset být:

 - vyrobena z vhodného základu o výšce vzhledem k okolnímu terénu ve výši asi 15-20 cm;
 - hladká, vodorovná a schopná odolávat alespoň 4násobku operativní hmotnosti jednotky;
 - delší a širší než jednotka alespoň o 30 cm.

Jednotky předávají terénu nízkou úroveň vibrací, ale i přesto se doporučuje vložit mezi rám základny a opěrnou 
plochu pevný pás z gumy.
Pokud by byla vyžadována lepší izolace, je vhodné použití antivibračních podložek, které jsou k dispozici jako 
příslušenství.
Jednotky by neměly být umístěny v blízkosti soukromých kanceláří, ložnic nebo oblastí, kde jsou vyžadovány nízké 
emise hluku.
Dále je vhodné neprovádět instalaci v úzkých místech nebo uzavřeném prostředí, a by se zabránilo fenoménům 
dozvuku, odrazu, rezonance a zvukových interakcí s externími prvky mimo jednotku.
Doporučuje se neinstalovat jednotky do prostředí, kde je přítomná agresivní chemická atmosféra, aby se zabránilo 
riziku koroze.
Zvláštní pozornost by měla být věnována atmosférám obsahujícím chlorid sodný.

5.3.3 Antivibrační zařízení
Pro snížení vibrací přenášených konstrukcí se doporučuje instalace jednotek na antivibrační gumové podložky, k 
dispozici jako volitelné a k vyžádání v objednávce.
Rozměrové schéma s obrysem na zemi udává polohu a zatížení každého antivibračního zařízení.
Operace upevnění antivibračních podložek musí být provedena před umístěním jednotky na zem.
Pro instalaci antivibračních podložek viz volitelné přiložené instrukce.

Během upevnění antivibračních podložek musí být jednotka zvednuta ne méně než 200 mm od země 
a pod jednotku se nesmí dostat části těla.

5.3.3.1 Gumové antivibrační podložky
Antivibrační podložka je tvořena horním kovovým zvonem, ve kterém se nachází šroub pro upevnění k základně 
jednotky. Antivibrační podložka je upevněna k základně pomocí dvou otvorů v přírubě. Na přírubě antivibrační 
podložky je uvedeno číslo, které identifikuje tvrdost opory z gumy.

Obr. 7 Gumové/kovové antivibrační podložky
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5.3.4 Minimální vzdálenosti
Dodržované obslužné prostory jsou uvedeny na rozměrových výkresech přiložených k dokumentaci jednotky.
Je zásadně důležité zajistit odpovídající objem vzduch, jak na odsávání, tak na přívodu kondenzační baterie.
Je velmi důležité vyvarovat se fenoménů recirkulace mezi odsáváním a přívodem, jinak mohou poklesnout výkony 
jednotky nebo dokonce být přerušeno běžné fungování.
Přítomnost zdí velké výšky blízko jednotky ohrožuje její správné fungování.
V případě spojených jednotek musí být minimální vzdálenost 3 metry.
Doporučuje se nechat dostatečný prostor, aby bylo umožněna případná extrakce objemnějších součástek jako jsou 
výměníky tepla nebo kompresory.
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5.4 Elektrická zapojení
Veškeré operace elektrického charakteru musí být provedeny personálem splňujícím nutné zákonné požadavky, 
vyškoleným a informovaným o rizicích spojených s těmito operacemi.
Dimenzování a charakteristiky elektrického vedení a příslušných součástek musí být určeny personálem povolaným 
k projektování elektrických rozvodů, s dodržením mezinárodních a národních předpisů v místě instalace jednotek 
splňujících platné předpisy v okamžiku instalace.
Pro nutnost instalace externích součástek jednotky odkazujeme povinně na elektrické schéma dodávané s jednotkou.
Elektrické schéma spolu s návody musí být uchováváno pečlivě a musí být k dispozici pro budoucí zásahy na 
jednotce.
Všeobecné:

 - elektrická zapojení musí být realizována v souladu s informacemi uvedenými v elektrickém schématu přiloženém 
k jednotce a v souladu s platnými předpisy v místě instalace;

 - zapojení k uzemnění je ze zákona povinné;
 - technik instalace musí zajistit zapojení kabelu uzemnění s příslušnou svorkou PE na zemnicí tyči umístěné v 

rozvodné desce;
 - zkontrolujte, že přívodní napětí odpovídá nominálním údajům jednotky (napětí, počet fází, frekvence) uvedeným 

na štítku na jednotce;
 - standardní přívodní napětí (viz specifické elektrické schéma) nesmí být změněno o více než ±10 % a nerovnováha 

mezi fázemi musí být vždy nižší než 2 %;
 - napájení kontrolního obvodu se odvíjí od silové křivky pomocí transformátoru nacházejícího se v rozvodné desce. 

Kontrolní okruh je chráněn příslušnými pojistkami;
 - zkontrolujte, že přívodní vedení je zapojené se správným sledem fází ve směru hodinových ručiček.

V rozvodné desce se nachází sekvenční relé fází vybavené dvěma kontrolkami.
Zelená kontrolka LED signalizuje přítomnost třífázového vedení.
Žlutá kontrolka LED signalizuje správnou posloupnost fází.

Obr. 8 Relé posloupnosti fáze

Kontakt sekvenčního relé fází přeruší napájení 230 V, proto kontrolní zařízení bude nicméně 
napájeno, ale ventilátory a kompresory se nespustí.

Pro upevnění přívodního kabelu použijte upevňovací systémy kabelů výkonu, které odolávají 
trakčnímu a torznímu zatížení.
Hmotnost kabelů nesmí zatěžovat sytém elektrického zapojení.

Před provedením jakékoli operace na elektrických částech se ujistěte, že nejsou pod napětím.
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Řez kabelu a kryty vedení musí splňovat podmínky uvedené v elektrickém schématu.

Zapojení k rozvodné desce musí být provedena s dodržením deklarovaného stupně ochrany IP.

Pokud se používá diferenciální vypínač na ochranu přívodního vedení, v jednotkách s měničem 
použijte vypínače typu „B“ nebo „B+“ s minimální mezí zásahu 300 mA a zpožděným nástupem.

Elektrická zapojení k čistým kontaktům, které jsou napájeny z externích zdrojů, musí být vhodně 
chráněny proti nadproudům a poruchám směre k zemi.
Obvod čistých kontaktů uvnitř rozvodné desky je vytvořen kabelem oranžové barvy.
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5.5 Zapojení vypouštění kondenzátu
Všechny jednotky jsou vybaveny sběrnou vaničkou kondenzátu umístěnou na základně žebrované baterie zpracování 
vzduchu s úkolem shromažďovat kondenzát, který se vytváří během normálního fungování v režimu chlazení.
Jednotky s tepelným čerpadlem mají sběrnou nádobu kondenzátu umístěnou na základně žebrované baterie zdroje 
s úkolem shromažďovat kondenzát, který vzniká během fungování v režimu topení a vodu, která se vytváří z jinovatky 
během rozmrazování.
Nádoby pro sběr kondenzátu jsou vybaveny rukojetí pro odvod vznikající vody.

5.5.1 Vypouštění kondenzátu z vnitřní vzduchové baterie
Sběrná nádoba kondenzátu je vybavena závitovým potrubím R 1“ samec pro zapojení.

Obr. 9 Zapojení ke sběrné nádobě kondenzátu

Ve vypouštěcím potrubí bude muset být vždy předpokládán sifon o hloubce ne menší než 100 mm, aby se zabránilo, 
že přes něj může docházet k nasávání vnějšího vzduchu.
Je dobrým pravidlem provést sifon ihned po zapojení k nádobě.
Vypouštěcí potrubí kondenzátu nesmí být nikdy zapojeno k výpustím odpadního louhu nebo odpadních vod, ale 
pouze k dešťové síti, aby se zabránilo případnému nasání páchnoucích plynů.

5.5.2 Vypouštění kondenzátu z vnější vzduchové baterie
Sběrná nádoba kondenzátu je vybavena závitovým potrubím R 3/4“ samec pro zapojení.

Obr. 10 Zapojení ke sběrné nádobě kondenzátu

Vypouštění kondenzátu vnější vzduchové baterie může být ponecháno volné.

Pokud jsou výpusti kondenzátu odváděny, je nutné zabránit tomu, aby spojovací potrubí mohla 
zamrznout.
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5.6 Vzduchotechnická zapojení

5.6.1 Kanály odvodu a přívodu
Jednotky jsou připraveny pro různá zapojení, jak kanálu odvodu, tak kanálu přívodu.
Odkazujeme na rozměrové informace uvedené v dokumentaci jednotky pro jejich určení.
Pro zapojení je třeba odstranit uzavírací panely, se kterými byla jednotka zaslána.

Obr. 11 Boční zapojení

Pokud je přívod směrem dolů, musí být sejmut panel na základně jednotky

Obr. 12 Zapojení směrem dolů

Dimenzování kanalizací musí být provedeno odpovídajícím způsobem tak, aby nevytvářelo ztráty náplně koncentrované 
anebo distribuované nepředpokládané a které mohou způsobit snížení zpracovávaného průtoku vzduchu vzhledem 
k projektu. Ztráty zatížení kanalizací nesmí překročit užitečný náporový tlak poskytovaný ventilátory.

5.6.2 Zapojení kanálů
Správná instalace kanálů by měla odpovídat následujícím doporučením:

 - Rozměry kanalizace musí být stejné alespoň jako předpokládaná ústí odvodu a přívodu na jednotce. Preferuje 
se rozšíření vedení v blízkosti stroje realizované podle pravidel dobré techniky;

 - Vždy utěsněte spoje tak, aby se zabránilo únikům vzduchu z kanálů.
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6 UVEDENÍ DO PROVOZU

6.1 Přípravné operace

Uvedení jednotky do provozu může provádět pouze kvalifikovaný a povolaný personále výrobce.

Všechny jednotky jsou předem naplněny chladicím plynem, proto je chladicí okruh pod tlakem.

Zkontrolujte:
 - že elektrické zapojení bylo provedeno správně a že všechny svorky jsou vhodně utažené;
 - že napětí na svorkách RST je 400 V ± 10 % (nebo napětí uvedené na štítu jednotky v případě speciálních napětí);
 - že na manometrech (jsou-li přítomné) nebo na displeji je uveden tlak plynu v chladicích okruzích;
 - že se nevyskytují ztráty chladicí kapaliny, případně pomocí indikátoru netěsností (přítomnost olejových skvrn 

může být signálem ztráty chladicího média).

Věnujte pozornost při elektrických kontrolách a používejte pouze vhodné nástroje.

Umístěte hlavní vypínač jednotky do stavu ON a zkontrolujte na displeji kontroly, že je jednotka ve stavu OFF, aby 
se zabránilo jejímu spuštění.
Zkontrolujte správné napájení odporů pro ohřev oleje v krytech kompresorů.

Napájení odporů krytů je prováděno s uzavřením hlavního úsekového vypínače a musí být provedeno 
alespoň 12 hodin před spuštěním jednotky.

Pro kontrolu správného fungování odporů zkontrolujte, zda je spodní část kompresorů teplá a v každém případě o 
teplotě o 10 - 15 °C vyšší než vnější teplota.
Zkontrolujte:

 - že případné snímače dodávané ve výbavě byly nainstalovány správně podle elektrického schématu a příslušné 
dokumentace;

 - že případná vzdálená kontrola je připojena podle toho, co je uvedeno v elektrickém schématu a že funguje 
správně;

 - že zapojení k vzduchotechnické síti je provedeno správným způsobem, pomocí kanálů přívodu a odvodu vzduchu;
 - že byl vytvořen odpovídající sifon na výpusti kondenzátu.

Před tím, než přikročíte k uvedení do provozu, zkontrolujte, že všechny uzavírací panely jednotky jsou 
na svém místě a utažené příslušnými upevňovacími šrouby.
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6.2 První uvedení do provozu

6.2.1 Předběžné kontroly

Aby jednotka mohla fungovat, musí mít externí souhlas uzavřený.

Odkazujeme na elektrické schéma ve výbavě jednotky pro zapojení externího souhlasu.
Pokud to není nutné, z důvodů požadavků rozvodu, externí souhlas musí být zkratován.

6.2.2 Kontroly funkčnosti
Se spuštěním jednotky po několika sekundách se spustí hlavní ventilace.
Spuštění kompresorů závisí na požadavku termoregulace a případné aktivace výměny vzduchu při spuštění „funkce 
proplachu“.

Pokud „funkce proplachu“ je aktivována, může být nuceně přerušena stisknutím tlačítka „Entr“ v hlavní 
masce.

Zkontrolujte, zda hodnoty zjištěné snímači kontroly (teploty, tlaky) odpovídají reálným hodnotám.
Pokud jednotka předpokládá automatickou regulaci a průtok vzduchu hlavní ventilace, zkontrolujte na uživatelském 
rozhraní kontroly, že bylo dosaženo nastavené hodnoty průtoku. Nižší hodnoty průtoku udávají přílišné ztráty zatížení 
vzduchotechnického okruhu.
Po několika hodinách fungování kompresorů zkontrolujte, že kontrolka kapaliny dosáhla zelenou korunu: žluté 
zbarvení udává přítomnost vlhkosti v okruhu. V tomto případě je nutné, aby kvalifikovaný povolaný personál 
dehydratoval okruh.
Zkontrolujte, že se nevyskytují bublinky v kontrolce kapaliny. Neustálý průchod bublinek může udávat nedostatečné 
množství chladicího média a potřebu doplnění. Je nicméně přípustná přítomnost několika bublin.
Je povinné vést knihu jednotky (nedodávána), která umožní zaznamenávat zásahy provedené na jednotce. Tímto 
způsobem bude snazší organizovat odpovídající zásahy usnadněním kontrol a prevence poruch.
Do knihy uveďte typ chladicího média, datum a typ provedeného zásahu (běžná nebo mimořádná údržba), popis 
zásahu s případnými vyměněnými kusy, provedenými měřeními, pracovník, který zásah provedl a jeho kvalifikace.



Vyhrazujeme si právo upravit projekt bez předchozího upozornění

Návod k instalaci

32

           Přeloženo z původních pokynů

UATYQ*Y1
Packaged Rooftop

4P522680-1

6.3 Kalibrace bezpečnostních orgánů
Jakýkoli zásah na jednotce musí být proveden kvalifikovaným a povolaným personálem. Chybné 
hodnoty kalibrace mohou způsobit vážné škody na jednotce a na také na zdraví osob.

Bezpečnostní a kontrolní zařízení jsou kalibrována a testována v továrně před odesláním jednotky.
Nicméně po uvedení jednotky do provozu je nutné provést kontrolu bezpečnostních zařízení (pouze tlakové snímače 
vysokého a nízkého tlaku).
Nicméně po uvedení jednotky do provozu je nutné provést kontrolu bezpečnostních zařízení (pouze tlakové snímače 
vysokého tlaku).
Kontroly musí být provedeny v souladu s tím, co je uvedeno v kapitole „Periodické kontroly“.
Hodnoty kalibrace jsou uvedeny v tabulce.

Bezpečnostní a 
kontrolní orgány Jednotka Nastavená 

hodnota aktivace Diferenciální Obnovení

Tlakový snímač 
vysokého tlaku

Z UATYQ20A* do 
UATYQ30A*: 37,8 barg 10,8 barg

RučníZ UATYQ45A* do 
UATYQ115A*: 40,5 barg 7,5 barg

Tlakový snímač 
nízkého tlaku Všechny jednotky: 1,5 barg 2,0 barg Automatický

Bezpečnostní ventil 
vysokého tlaku

Z UATYQ20A* do 
UATYQ30A*: 42 barg

- -Z UATYQ45A* do 
UATYQ115A*: 45 barg
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6.4 Kontroly během fungování
Se stabilními okruhy fungujícími na 100 % v pracovních podmínkách blízkých nominálním, zkontrolujte:

 - že elektrická absorpce jednotky se blíží hodnotám uvedeným v elektrickém schématu. Významně odlišné hodnoty 
mohou být způsobené parciálním fungováním jednotky ve velmi odlišných podmínkách, než jsou nominální nebo 
chybnou funkcí jedné nebo více součástek;

 - že rozdíl mezi teplotou kondenzace každého okruhu a teplotou vzduchu je nižší než 25 °C. Pokud by byl vyšší, 
zkontrolujte, že všechny příslušné ventilátory se správně otáčejí a že neexistují překážky nebo nečistoty na 
povrchu kondenzační baterie;

 - hodnota přehřátí plynu na odsávání: optimální hodnota je mezi 4 a 7 °C;
 - hodnota podchlazení kapaliny na výstupu z kondenzátoru: optimální hodnota je mezi 5 a 10°C;
 - že kontrolka kapaliny má zelenou barvu;
 - že se na kontrolce v potrubí kapaliny nevyskytují bubliny. Neustálá přítomnost bublin může udávat nedostatečnou 

náplň chladicího média; občasná nebo příležitostná přítomnost bublin je přípustná;
 - že filtr chladicí kapaliny není zanesený nebo ucpaný. Za tím účelem postačí zjistit teplotu potrubí kapaliny těsně 

před a ihned za filtrem, zkontrolovat, zda neexistují významné rozdíly (jsou přípustné až pár stupňů °C);
 - že vypouštění kondenzátu funguje správně.
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6.5 Alarmy a chybné fungování
Případné chybné fungování mají za následek zásah krytů a bezpečnostních zařízení jednotky před tím, než dojde k 
závažným poruchám.
Všechna „upozornění“ a „alarmy“ jsou zaznamenány v paměti kontroly a zobrazeny na displeji jednotky.

Před obnovením alarmu je nutné vyhledat a odstranit příčinu, která jej vyvolala.
Opakování alarmu způsobuje v krátkém čase závažné poruchy jednotky.

Odkazujeme na návod kontroly pro alarmy a upozornění, která se zobrazí na displeji jednotky.
V případě anomálií neřízených kontrolou, konzultujte následující vyhledávání poruch.
V tomto vyhledávání poruch jsou zahrnuty příčiny způsobené úmyslnými zásahy nebo neúmyslným poškozením 
nebo obzvláště závažnými poruchami, je proto nutná jejich hlubší analýza.

PŘÍZNAK PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Jednotka se nespouští, displej je 
vypnutý.

Nepřítomnost síťového napětí.

Zkontrolujte, že hlavní vypínač je v 
poloze „ON“.
Zkontrolujte přítomnost napětí v 
napájecím vedení.

Chybí napětí pomocného okruhu.

Zkontrolujte neporušenost krytů před 
transformátorem pomocného okruhu.
Po odstranění příčiny zásahu, 
obnovte kryt, který zasáhl

Jednotka se nespouští, displej 
je vypnutý, kontrola je napájena 
správně.

Jednotka je vypnutá z displeje 
a displej je odpojený nebo 
porouchaný.

Obnovte zapojení displeje nebo jej 
vyměňte.

Jednotka se nespouští, displej 
je vypnutý, kontrola je napájena 
správně, ale kontrolky led nesvítí 
přerušovaně.

Kontrola je porouchaná. Vyměňte kontrolu.

Jednotka funguje řádně, displej je 
vypnutý.

Připojení displeje ke kontrole je 
přerušené.

Obnovte připojení mezi displejem a 
kontrolou.

Displej je porouchaný. Vyměňte displej.

Jednotka se nespouští, displej je 
zapnutý. Chybí pomocné napájení 230V.

Zkontrolujte neporušenost 
druhotného transformátoru na 230V.
Zkontrolujte neporušenost krytů za 
transformátorem na 230V.
Zkontrolujte správnou posloupnost 
fází a neporušenost relé 
posloupnosti fáze.

Přítomnost oleje na vypouštění 
bezpečnostních ventilů.

Otevření ventilů z důvodu 
nedostatečného zásahu krytů. Ventil musí být vyměněn.

Otevření ventilu z důvodu příliš 
vysoké teploty. Vyměňte ventil a obnovte náplň.

Ztráty vody z čerpadla při prvním 
spuštění Uspořádání mechanického těsnění.

Uveďte do tlaku tělo čerpadla 2krát 
nebo 3krát, uzavřete a otevřete 
kohout na přívodu tak, aby se 
těsnění správně usadilo.
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6.6 Dočasná odstávka
Za dočasnou zastávku se považuje zastavení jednotky po dobu několik dnů.
Zastavení jednotky musí být provedeno pomocí kontrolního displeje, externí souhlas nebo sériový souhlas, je-li 
předpokládán.
Během dočasného zastavení, jednotka musí být správně elektricky zásobena.
Provedením dočasné odstávky tímto způsobem pro restartování jednotky není vyžadován žádný zásah kromě 
přípravy kontroly ve stavu „ON“.

6.7 Dlouhodobá odstávka
Za dlouhodobou odstávku se považuje, když se předpokládá nepoužívání jednotky po měsíce.
V případě, kdy je předpokládána odstávky po dlouhé období je nutné:

 - vypnout jednotku pomocí kontroly;
 - odpojení napětí pomocí vypínače/hlavního úsekového vypínače jednotky;
 - vypusťte a vyčistěte vanu shromažďování kondenzátu;
 - Zkontrolujte, že případné klapky vzduchu akcelerace a vypuzení jsou zcela uzavřené.
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7 ÚDRŽBA

Všechny operace popsané v této kapitole musí vždy provádět kvalifikovaný a povolaný personál.

Před provedením jakéhokoli zásahu na jednotce nebo před přístupem k vnitřním částem se ujistěte, 
že jste odpojili elektrické napájení.

Kompresory a přívodní potrubí vykazují vysokou teplotu. Věnujte zvláštní pozornost, když pracujete v 
jejich blízkosti.

Věnujte zvláštní pozornost, když pracujete v blízkosti uvolněných baterií, neboť hliníkové klapky jsou 
obzvláště ostré.

Nepřibližujte se k částem v pohybu bez krytů.

V jednotce, kde jsou přítomné kondenzátory anebo měniče, některé součástky mohou zůstat pod 
napětím po dobu několik minut i po otevření hlavního vypínače.
Vyčkejte 10 minut před přístupem k elektrickým částem jednotky.

Okruhy napájené externími zdroji (realizované kabelem oranžové barvy) mohou být pod napětím i po 
odstranění elektrického napájení jednotky.

Pracujte s jednotkou pouze s úrovní osvětlení dostatečnou pro typ prováděného zásahu.

7.1 Seřízení
Všechny parametry, které regulují fungování jednotky, je možné nastavit pomocí kontrolního uživatelského rozhraní.
Odkazujeme na návod ke kontrole v případě, kdy jsou nutné změny, ale nikoli dříve, než jste kontaktovali Výrobce.
Kalibrace, které se týkají bezpečnosti jednotky nemohou být změněny (bezpečnostní ventily, tlakové snímače, 
pojistky...) nebo nicméně jinak chráněné před úmyslným pozměněním (kalibrace tepelných ochran, časovače...).
Kalibrace, které se týkají bezpečnosti jednotky nemohou být změněny.
Pokud v jakémkoli případě je nutná jejich výměna, je nutné použít součástky dodané výrobcem (v případě 
kalibrovaných orgánů) nebo se stejnými velikostmi a charakteristikami (v případě pojistek).
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7.2 Vnější čištění
Součástka jednotky, která nejvíce vyžaduje péči je výměník s žebrovaným balíkem.
Je nutné jej udržet čistý a bez špíny anebo usazenin, které mohou bránit nebo být překážkou toku vzduchu.
Pravidelné čištění povrchu baterie je zásadní pro správné fungování jednotky kromě zvýšení operativního života 
výměníku a jednotky.
Časté a správné čištění baterií přispívá k významnému snížení koroze.

Zatímco provádíte čištění výměníku s žebrovaným balíkem, rozvodná deska musí být uzavřená a 
hlavní úsekový vypínač musí být zablokovaný v poloze „OFF“.

Použití proudu vody na špinavou baterii bude mít za následek usazeniny a znečišťující látky ve vnitřní 
části výměníku, čištění potom bude tedy ještě obtížnější. Veškeré nečistoty a usazeniny musí být tedy 
odstraněny z povrchu před opláchnutím.

Pro jednotky instalované v pobřežních oblastech, průmyslových oblastech nebo nicméně tam, 
kde jsou ve vzduchu přítomná agresivní chemická činidla, periodické oplachování čistou vodou je 
významným přínosem a pomáhá předcházet účinkům koroze.

Pro čištění baterií nesmí být nikdy použita chemická činidla, voda obsahující bělidlo, kyselé nebo 
zásadité čisticí prostředky. Tyto čisticí prostředky se mohou špatně oplachovat a mohly by urychlit 
korozi na místě spojů mezi potrubím a klapkou a v bodě kontaktu různých materiálů (Cu a Al).

7.2.1 Čištění baterií
Baterie mohou být čištěny s pomocí vysavače nebo štětce s měkkými nekovovými štětinami.
Čištění musí být vždy prováděno ve směru klapek a nikdy kolmo na ně. Tyto se totiž snadno ohnou a poškodí.
Vyčistěte opačný směr běžného toku vzduchu.
Baterie může být následně opláchnuta za pomoci pouze pitné vody o nízkém tlaku (3-5 bar)

Je nutné, aby opláchnutí bylo provedeno proudem vody o nízkém tlaku, aby se zabránilo poškození 
klapek.
Proudy vody nebo proudy stlačeného vzduchu o vysokém tlaku nesmí být nikdy použity pro čištění 
baterie. Síla proudu vody nebo vzduchu by mohla ohnout klapky s následným zvýšením ztráty náboje 
vzduchotechniky na výměníku a snížení výkonu jednotky.
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7.3 Vnitřní čištění
Udržovat čisté a uklizené místo instalace je zásadní pro správnou údržbu a udržení účinnosti jednotky.

7.3.1 Čištění jednotky
Udržujte čistý vnitřek rozvodné desky a prostoru kompresorů.
Po každém zásahu na jednotce vyčistěte rozvodnou desku od případných zbytků zpracování a od cizích součástek.
Obnovte bezpečnostní zařízení a kryty, které byly kvůli zásahu odstraněny.
Pro odstranění malých zbytků zpracování anebo případného prachu použijte vysavač.

Nepoužívejte stlačený vzduch.

V případě, kdy je třeba zasáhnout na kompresorech obsažených uvnitř prostoru, před jeho uzavřením zkontrolujete 
správné uzavření elektrické skříně kompresoru, správný stav případných kohoutů chladicího okruhu a ujistěte se, že 
jste nenechali žádný materiál uvnitř prostoru.
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7.4 Periodické kontroly
Provádějte periodické kontroly, aby bylo zaručeno správné fungování jednotky:

OPERACE DOPORUČENÝ 
INTERVAL

Zkontrolujte fungování všech kontrolních a bezpečnostních zařízení, jak bylo dříve popsáno Měsíčně
Zkontrolujte utažení elektrických svorek, jak uvnitř rozvodné desky, tak na svorkovnicích 
kompresorů. Periodicky musí být čištěny pohyblivé a fixní kontakty dálkových ovladačů, pokud 
by vykazovaly znaky opotřebení, je třeba je vyměnit

Měsíčně

Zkontrolujte chladicí náplň pomocí kontrolky kapaliny Měsíčně
Zkontrolujte nepřítomnost ztrát oleje z kompresoru Měsíčně
Zkontrolujte odpory krytů kompresorů Měsíčně
Zkontrolujte odpory rezervy oleje Měsíčně
Vyčistěte baterii s klapkami podle instrukcí uvedených v odstavci „Vnější čištění“ v závislosti 
na typu instalované baterie 3 měsíce

Pokud je jednotka vybavena také kovovými filtry, musíte zajistit jejich čištění pomocí 
stlačeného vzduchu ve směru proti průchodu funkčního vzduchu. V případě úplného ucpání 
postupujte s proudem vody

Měsíčně

Vyčistěte filtry ventilace rozvodné desky Měsíčně
Vyčistěte mřížky filtrů chladičů měničů kompresorů nacházejících se na zadní části rozvodné 
desky Měsíčně

Proveďte zkoušku rozmrazení (pouze pro jednotku tepelného čerpadla) Měsíčně
Zkontrolujte fungování „jet pumps“ Měsíčně
Zkontrolujte stav, upevnění a vyvážení ventilátorů 4 měsíce
V jednotkách s ventilátory poháněných převodovými řemeny a řemenicemi zkontrolujte napětí 
a opotřebení převodových řemenů. Pro to, co se týká napětí řemenů, stiskněte kolmo řemen 
ve středním bodě silou asi 5 kg. Přesun řemene vzhledem k počáteční poloze bude muset být 
asi 10÷12 mm. Co se týká opotřebení vyměňte řemeny, pokud vykazují praskliny, rozvláknění, 
abraze a jakékoli jiné zjevné poškození.

4 měsíce

Zkontrolujte, zda zvuk vydávaný jednotkou je pravidelný 4 měsíce
Test kontroly snímače zjišťování ztrát chladicího média a za ním připojeného příslušného 
bezpečnostního řetězu Roční

Kalibrace snímače zjišťování ztrát chladicí kapaliny Každé 3 roky
Kalibrace snímače zjišťování ztrát chladicí kapaliny Roční
Výměna snímače zjišťování ztrát chladicí kapaliny Každých 5/6 let
Zkontrolujte správné utažení kabelových průchodek na kazetě rozvodné desky Roční

Toto plánování se vztahuje na průměrnou instalaci. Mohou se vyskytovat instalace, ve kterých může 
být nutné zvýšit četnost některých kontrol.

Platná legislativa může předpokládat delší intervaly periodických kontrol, než jsou doporučené i ve 
vztahu k instalovaným bezpečnostním zařízením a náplni chladicího média, aniž to mělo za následek 
upadnutí záruky jednotky.
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7.5 Mimořádná údržba
Poté, co jste provedli správné spuštění a příslušné kontroly, obvykle jednotky nevyžadují žádný zásah technického 
servisu pro kontrolu náplně chladicího plynu.

7.5.1 Zvláštní zásahy
V čase by se mohly vyskytnout malé úniky, kterými uniká plyn chladiva, s z toho vyplývajícím částečným vypuštěním 
obvodu a chybnou funkcí jednotky.
V těchto případech musí být nalezeny místa úniku plynu chladiva, musí být opraveny a obnovena náplň, to vše v 
souladu s platnými předpisy a nařízeními v oblasti zařízení obsahujících fluorované plyny se skleníkovým efektem.

7.5.2 Výjimečné zásahy
S použitím jednotky mohou nastat zvláštní situace, které vyžadují včasné zásahy.

Také v nouzovém stavu musí být zásah na jednotce proveden kompetentním personálem a za 
bezpečných podmínek.

Přítomnost oleje na jednotkách na potrubí nebo na částech jednotky může být znakem ztráty plynu.
Opravte bod úniku a obnovte náplň plynu chladiva.
V případě malých ztrát oleje vyčistěte špinavé části pomocí savých hadříků, jinak odstraňte olej pomocí absorpčních 
plachet. V každém případě je třeba použitý materiál likvidovat v souladu s platnými předpisy a nařízeními.
Zkontrolujte, zda je třeba doplnit náplň oleje.



Vyhrazujeme si právo upravit projekt bez předchozího upozornění
Návod k instalaci
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8 UVEDENÍ MIMO PROVOZ
Jednotky jsou označeny následujícím symbolem:

To znamená, že elektrické a elektronické produkty nemohou být smíchány s netříděným domovním odpadem. 
NEZKOUŠEJTE likvidovat jednotku sami: Likvidace jednotky, zpracování chladiva, oleje a ostatních součástek musí 
být provedeny autorizovaným technikem instalace a musí splňovat aplikovatelné předpisy.
Jednotky musí být zpracovány ve specializovaném zařízení pro přípravu k znovu použití, recyklaci a rekuperaci. 
Zajištěním toho, aby tento výrobek byl správně zlikvidován, pomůžete předcházet případným negativním následkům 
pro prostředí a lidské zdraví. Pro bližší informace kontaktujte technika instalace anebo místní úřady.
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