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Všeobecne 
 

 

Upozornenie 
Tieto pokyny pre inštaláciu, uvedenie do prevádzky a prevádzku musia prečítať a dodržať 
všetci , ktorí  vykonávajú  práce na jednotke. Pre komponenty, ktoré nie sú popísané, 
musia byť dodržané individuálne pokyny ( v prípade potreby na vyžiadanie ) 
Spoločnosť robatherm nie je zodpovedná za škody, alebo poruchy, ktoré  sú dôsledkom 
nedodržania týchto pokynov.  
Záruka výrobcu a vyhlásenie o zhode sa neuplatňujú  na neoficiálne alebo neschválené 
prestavby a zmeny jednotky. . 
 

 

Účel použitia 

Aby sa explicitne vylúčilo akékoľvek iné použitie, vzduchotechnické jednotky robatherm  
môžu byť používané iba na prepravu a/alebo úpravu vzduchu. Toto zahŕňa funkcie  
“filtrácia“, “ohrev“, “chladenie“, “vlhčenie“ a “odvlhčovanie“ vzduchu podľa nasledujúcich  
definícii podľa normy STN EN 13053:2020.  
 
 Úprava vzduchu  

proces, pri ktorom je zmenená jedna alebo viaceré charakteristiky vzduchu, ako sú 
teplota, vlhkosť, obsah prachu, baktérií, plynu a vody  

 Chladenie  
odobratie latentného a/alebo citeľného tepla 

 Odvlhčovanie  
kontrolovaná redukcia obsahu vodných pár zo vzduchu 

 Filtrácia  
odobratie prachových častíc z prúdu vzduchu 

 Ohrev  
prenos tepla z jedného telesa, alebo média, na iné médium  

 Vlhčenie  
kontrolované pridávanie vodných pár do prúdu vzduchu alebo do priestoru 

 
Preprava vzduchu je definovaná podľa normy STN EN 13053:2020 na základe  
charakteristickej hodnoty :  
 Prietok vzduchu  

Pohyb vzduchu v rámci nastavených ohraničení (ako sú vzduchotechnické potrubia) 
 
 
Vzduchotechnické jednotky robatherm smú byť používané iba v určitých miestach  
inštalácie. Vhodné miesto inštalácie pre jednotky robatherm je definované v kapitole “Miesto  
inštalácie stroja“. Dôsledkom toho sú nasledujúce limity používania:  
 
 VZT jednotky robatherm nie sú určené pre všeobecné technologické procesné aplikácie. 

VZT jednotky robatherm nie sú určené na odvod spalín a nesmú byť používané na odvod 
spalín.  

 Na úpravu a dopravu vzduchu, ktorý je nebezpečný z pohľadu zdravia, sa smú používať 
iba jednotky s jedným prúdom vzduchu, nikdy nie kombinované jednotky (dva prúdy 
vzduchu mechanicky spojené do jednej jednotky).  

 Do jednotky nesmie vstúpiť v danom okamihu viac ako jedna osoba. Ak je to nevyhnutné, 
je potrebné prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie rozloženia hmotnosti. 
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Miesto inštalácie stroja  

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať inštaláciu, napojenie, údržbu, opravy jednotiek 
robatherm ako aj vstupovať do nich. Prístup do jednotiek robatherm musí byť obmedzený 
takým spôsobom,  že iba títo kvalifikovaní pracovníci a poučené osoby môžu vstupovať na 
miesta inštalácie jednotiek.  
Národné normy a štandardy pre prevádzku a údržbu strojovní a riadiacich centier musia byť 
zohľadnené. Miesto inštalácie musí vyhovovať  relevantným stavebným predpisom a musí 
tiež zohľadniť špecifické funkcie jednotiek  robatherm. Tieto zahrňajú vetranie a odvod 
vzduchu ako aj splnenie požiadaviek na teplotu: vzduchotechnické jednotky robatherm  
môžu byť inštalované v priestore s teplotou od -20°C do +45°C.  

 
 

 
1 – obslužný priestor, 2 – šírka jednotky 
 
 Pre účely vytiahnutia komponentov (výmenník, filtračná stena I, ventilátor) ponechajte 

voľný priestor so šírkou rovnou minimálne šírke jednotky (2) ako obslužný priestor na 
obslužnej strane.  

 Nad jednotkou je potrebné ponechať obslužný priestor (1) s výškou minimálne 500 mm. 
 Zo všetkých strán, ktoré nebudú obslužné, je potrebné zachovať vzdialenosť ≥ 875 mm, 

tak aby bol zachovaný dostatočný priestor pre pripojenia. 
 Minimálna šírka pre únikovú cestu, stanovená národnými predpismi, musí zostať 

zachovaná. 
 

 

Inštalujte jednotky na pevnom a rovnom základe. Akýkoľvek iný typ inštalácie vrátane 
zavesenia, alebo použitia prepravných ok na trvalé uloženie je vylúčené.   
Akékoľvek nerovnosti vedú k nesúosovosti spojovaných častí a musia byť kompenzované  
vhodnými podložkami  (kovové podložky alebo obdobné). Maximálna tolerancia 
v horizntálnom smere je s = 0.5 % (maximálny uhol sklonu: 0.3°).  
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Základ musí splňovať stavebné požiadavky ohľadom statiky, akustiky a odvodu vody 
(vaničky na zachytenie vody, zvlhčovače vzduchu, atd. ). Základové nosníky musia byť  
z jedného kusa po celej dĺžke. Maximálna deformácia nosníka je 1/1000  dlžky nosníka. 
Vzdialenosť medzi  horizontálnymi nosníkmi nesmie prekročiť 24 modulov (2,5 m).  
Vlastná frekvencia  nosnej konštrukcie , najmä oceľových nosníkov  musí byť adekvátne 
oddelená od budiacej frekvencie rotujúcich komponentov, ako napríklad ventilátory, motory, 
čerpadlá, kompresory, atd.  
Vzduchotechnické jednotky robatherm  musia byť upevnené na základy. Najmä v prípade 
nepriaznivých polôh ťažiska (napr. pomer výška/ šírka ≥ 2.5), robatherm odporúča 
dodatočné bezpečnostné opatrenia.    
 
Vzduchotechnické jednotky  robatherm nie sú určené na to, aby boli používané na uloženie 
iných zariadení (vzduchotechnické potrubia, plošiny na údržbu, káblové lávky, atd. ) Strecha 
jednotky nie je navrhnutá tak, aby štandardne zniesla dodatočné zaťaženie. V prípade 
potreby, kontaktujte robatherm.  
 
Vzduchotechnické jednotky robatherm nesmú preberať žiadnu funkciu samotnej budovy. 
Z dôvodu mechanickej stability, stability konštrukcie pri zaťažení vetrom, iné jednotky 
robatherm  nesmú byť priamo inštalované jedna na druhú (stohovanie) bez vhodnej 
podpernej konštrukcie, ktorú poskytne zákazník.  
Ustanovenia národných noriem a predpisov  musia byť dodržané. V prípade nesprávneho 
použitia  jednotiek robatherm  alebo nevhodnej inštalácie, napríklad nahradenie strechy 
budovy podlahou jednotky, alebo prebratie statických funkcií, akákoľvek záruka zo strany 
robatherm je neplatná.  

 

Vzduchotechnické jednotky robatherm nie sú určené na použitie v nebezpečnom prostredí 
a nesmú byť inštalované v takom prostredí.  
 
Miesto inštalácie  
 musí byť čisté. 
 musí byť bez vodivého prachu . 
 musí byť bez silných elektromagnetických polí . 
 musí byť bez agresívnych médií . 
 musí mať systém na odvod  vody . 
 
Dodatočné požiadavky pre jednotky do vnútorného prostredia:  
Miesto inštalácie  
 musí byť suché. 
 musí byť nezamŕzajúce. 
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Dodatočné požiadavky pre jednotky do vonkajšieho prostredia:  
Miesto inštalácie 
 musí zohľadniť externé vplyvy  (slnko, dážď, sneh, vietor, mráz, atd. )  na mieste 

inštalácie. Podľa očakávaného zaťaženia vetrom, vzduchotechnické jednotky robatherm  
musia byť upevnené na základoch. Napojenie na média a prekáblovanie musí byť 
vykonané profesionálne.  

 musí mať vhodný ochranný systém  pred bleskom v súlade s národnými predpismi. Pre 
Nemecko je potrebné splniť minimálne ochrannú zónu  proti blesku LPZ 0B. Externý  
ochranný systém proti blesku  nesmie byť nainštalovaný na alebo pri vzduchotechnickej 
jednotke. Pri položení a vedení káblov vzduchotechnickej jednotky, zákazník musí 
udržiavať potrebný odstup  medzi káblami a externou ochranou proti blesku a inými 
nebezpečnými káblami.  

 musí vyhovovať relevantným predpisom proti pádu osôb, nástrojov a materiálov  a musia 
byť poskytnuté vhodné ochranné pomôcky a zariadenia proti pádu. 

 Ak je hydraulický systém inštalovaný do jednotky do vonkajšieho prostredia, tento musí 
byť chránený pred mrazom na mieste inštalácie.    

 
 

Preprava a skladovanie 

Všetky jednotky a ich komponenty musia byť prepravované a skladované takým spôsobom, 
aby sa predišlo poškodeniu, nepriaznivým vplyvom v dôsledku poveternostných vplyvov, 
kondenzácii (zabezpečte dostatočné vetranie jednotky v obale) alebo znečisteniu. Pri 
skladovaní dlhšom ako 3 mesiace, uvoľnite remeňové pohony a pootáčajte rotačnými 
komponentmi ako sú napríklad na ventilátoroch, motoroch, čerpadlách, HRS rotoroch raz za 
mesiac.  
 

 

Inštalácia 

Ak sú jednotky dodané v oddelených častiach, tieto musia byť zmontované v súlade s týmito 
pokynmi pre montáž a všetky ochranné zariadenia musia byť uvedené do funkčného stavu. 
Osoba, ktorá je zodpovedná za montáž na mieste inštalácie a za sfunkčnenie  komponentov 
na kompletné jednotky, pripravené na prevádzku, je tiež zodpovedná za vydanie vyhlásenia 
o zhode a CE značky.  
 

 

Pred uvedením do prevádzky 

Jednotka môže byť uvedená do prevádzky iba vtedy, ak bola zmontovaná v súlade s týmito 
pokynmi. Všetky ochranné zariadenia musia byť funkčné. Uzamykateľný servisný vypínač 
musí byť nainštalovaný v blízkosti vstupných dverí do ventilátorovej komory. 
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Ochrana pred bleskom pre vonkajšie inštalácie  
 

 

Miesto inštalácie musí mať vyhovujúci systém na ochranu pred bleskom, v súlade s 
národnými predpismi. Zodpovednosť za návrh a použitie systému na ochranu pred bleskom 
je na autorizovanej odbornej spoločnosti na mieste inštalácie a nenesie ju robatherm.   
 
Na VZT jednotkách určených na inštaláciu mimo územia Nemecka nie sú nainštalované 
žiadne zariadenia na ochranu proti prepätiu. V prípade potreby inštalácie takýchto zariadení 
je toto potrebné riešiť ešte počas návrhu jednotky. 
 
Externá ochrana pred bleskom nesmie byť inštalovaná na VZT jednotke. 
Pri uložení kabeláže VZT jednotky je potrebné dodržať vzdialenosti medzi týmito káblami a 
externou ochranou pred bleskom, rovnako tak sa týmto spôsobom zákazník musí postarať aj 
o ostatné nebezpečné vedenia. 
 
Pri úprave VZT jednotiek alebo modernizácii existujúceho systému, opatrenia na ochranu 
pred bleskom a opatrenia prepäťovej ochrany na budove alebo v budove a existujúcich 
vedeniach bude možno potrebné taktiež upraviť.  
 

 

Požiarna ochrana 

Možnému prenosu ohňa medzi odvodom a prívodom vzduchu (napr. cez systém spätného 
získavania tepla a obehový vzduch) musí byť zabránené na mieste inštalácie preventívnymi 
opatreniami v systéme budovy (napr. požiarne klapky). 
 
Podľa normy EN 1886 môže byť potrebné  do potrubia prívodného vzduchu doplniť mrežu, 
ktorá zachytí strhnuté kusy horľavých dielov z filtra, odlučovača kvapiek prípadne 
kontaktného zvlhčovača, ktorá musí byť buď explicitne objednaná, alebo zabezpečená na 
mieste inštalácie. Musia byť dodržané miestne predpisy. 

 

 
 

Odovzdanie 

Zariadenia s integrovaným systémom MaR smú byť uvedené do prevádzky len keď  bolo zo 
strany firmy robatherm ukončené uvedenie do prevádzky a bolo vykonané odovzdanie 
zariadenia. 
 

 

Ochrana proti zamrznutiu 

Pri poklese vonkajších teplôt pod bod mrazu môže mať zmysel nevypínať zariadenie celkom 
od elektrickej siete a predísť tak napr.primrznutiu regulačných klapiek a následným 
prevádzkovým poruchám pri spustení zariadenia. 
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Bezpečnostné pokyny 
 

 

Upozornenie 
Pri nedodržaní nasledujúcich pokynov, platných národných a medzinárodných 
bezpečnostných predpisov môže dôjsť k vážnemu poraneniu osôb, dokonca aj smrteľnému 
a tiež k vzniku materiálnych škôd.  
Dokonca, aj ak je jednotka vypnutá, určité regulačné funkcie môžu viesť k náhlemu 
zapnutiu komponentov jednotky, ako sú napríklad obnovenie elektrického napájania, 
odčerpávania kompresora, dobehnutie ventilátora zotrvačnosťou, protimrazová ochrana, 
programy časovača.  
Elektrické vodiče a svorky pred hlavným vypínačom, ako aj akékoľvek zabudované 
osvetlenie rozvádzača  a poistky proti prepätiu, vrátane ich napájacích vodičov, káblov 
a svoriek  sú stále pod napätím aj po vypnutí hlavného vypínača. 
 
Odkazy v tomto dokumente na technické predpisy ( napr. BGR, BGV, DVGW, TRBS, TRGI) 
sú predmetom miestnych  zdravotných a bezpečnostných predpisov, vzťahujúcich sa na 
inštaláciu a prevádzku jednotky.  
 

 

Do jednotky je možné vstúpiť, alebo pracovať na nej len vtedy, ak sú splnené nasledujúce 
podmienky:  
 Všetky fázy elektrického napájania sú prerušené 
 Minimálna čakacia doba u frekvenčného meniča je 15 minút (vzhľadom na zvyškové 

napätie)  
 Použite vypínacie zariadenie,  aby ste zabránili neočakávanému spusteniu (napríklad 

servisný vypínač podľa normy STN EN 60204-1 (VDE 0113-1).  
 Všetky pohyblivé časti sa nehýbu, najmä obežné koleso ventilátora, remeňový pohon, 

rotačný tepelný výmenník.  
 Tepelný výmenník a hydraulické systémy prispôsobené teplote okolia. 
 Tlakové systémy nesmú byť pod tlakom 
 Používajte ochranný odev (napr. ochranná obuv, rukavice, okuliare, helmy, ...) 
 Nie je prítomné výbušné prostredie (ak je to potrebné opláchnite vopred jednotku)  
 
Po dokončení práce musia byť splnené nasledujúce požiadavky predtým ako môže byť 
jednotka zapnutá: 
 Ochranné zariadenia musia byť namontované a funkčné v súlade s STN EN ISO 12100 

(napr. Ochranné kryty).  
 Skontrolujte, či sa v nebezpečnom priestore nenachádzajú žiadne osoby, napríklad vnútri 

jednotky. 
 
Do jednotky nesmie vstúpiť súčasne viac ako jedna osoba. Ak je to nevyhnutné, je potrebné 
prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie rozloženia hmotnosti. 
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Núdzové opatrenia 
 

Požiar 

Miestne protipožiarne opatrenia musia byť všeobecne dodržiavané. V prípade požiaru 
okamžite prerušte prívod prúdu do jednotky na všetkých fázach. Uzatvorte všetky vzduchové 
a požiarne klapky, aby ste zastavili prívod kyslíka a rozšírenie požiaru. Okamžite pristúpte k 
opatreniam na likvidáciu požiaru a poskytnutie prvej pomoci. Informujte hasičov. Ochrana 
ľudí má prednosť pred ochranou majetku.  
 

 

 

Upozornenie 
V prípade vdýchnutia splodín požiaru môže dôjsť k ťažkému poraneniu alebo dokonca k 
smrti. Pri požiari môžu použité stavebné materiály vytvárať toxické látky. Použite účinné 
ochranné dýchacie pomôcky!  
 

Počas požiaru môže prasknutím tlakových nádob alebo potrubí dôjsť k vážnemu poraneniu 
osôb, alebo poškodeniu majetku. Zdržiavajte sa mimo nebezpečných priestorov!  
 

 

Pokyny pre údržbu a čistenie 
 

Intervaly údržby 

Vzduchotechnické jednotky sú stroje, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu. Uvedené intervaly 
údržby sú približné a vzťahujú sa na normálne znečistený vzduch podľa normy VDI 6022. Ak 
je vzduch silno znečistený, intervaly údržby musia byť podľa toho následne skrátené. 
Pravidelná údržba nezbavuje operátorov ich povinnej starostlivosti, ktorá zahŕňa denne 
kontrolu jednotky z hľadiska fungovania a poškodenia.  
 

 

Čistenie a údržba. Opláštenie (vrátane vaní) 

 Hrubé znečistenie musí byť odstránené nasucho s priemyselným vysávačom.  
 Ostatné znečistenie: Použite vlhkú handru, prípadne čistiaci prostriedok rozpúšťajúci tuky 

a oleje (neutrálny čistiaci prostriedok s hodnotou pH medzi 7a 9 v koncentráte). 
 Pri ťažko prístupných vaniach (napr. pod tepelnými výmenníkmi) musia byť pre dokonalé 

čistenie prípadne vstavané zodpovedajúce voľné komory. 
 Ošetrite galvanizované časti konzervačným sprejom.  
 Všetky pohyblivé časti ako sú kľuky dverí, závesy musia byť pravidelné ošetrené 

mazacím sprejom.  
 Skontrolujte pravidelne tesnenia, obzvlášť tesnenia dverí, ich funkčnosť a prípadné 

poškodenie.  
 Okamžite opravte poškodenie laku alebo stopy korózie bodovým náterom.  
 Znečistenie v medzerách medzi jednotlivými komponentmi (napr. prechod 

panel/osvetlenie) odstrániť priemyselným vysávačom a štrbinovou tryskou, prípadne 
rozprašovacou pištoľou s čistiacim prostriedkom a vlhkou handrou. 

 
 

Dezinfekčné prostriedky 

Používajte iba dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu s národným špecifickým 
schválením (napríklad RKI, VAH, DGKH).  
 

 

Opätovné uvedenie do prevádzky 

Po vykonaní údržby a dezinfekcie zabezpečte, aby jednotka bola dostatočne čistá pred tým 
ako je znovu uvedená do prevádzky. Toxické alebo zapáchajúce látky sa nesmú dostať do 
privádzaného vzduchu.  
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Test tesnosti 

V čistých priestoroch, kde sa nesmú dostávať častice z vyfukovaného vzduchu do 
nasávaného vzduchu, relevantné časti musia byť testované na netesnosti raz ročne alebo 
následne po servise (napríklad pomocou vhodného testovacieho plynu). Dodržiavajte 
bezpečnostné pokyny výrobcu! Ak je to nevyhnutné prijmite vhodné opatrenia na 
odstránenie únikov netesnosťami po konzultácii s výrobcom.  
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Dodávka 
 

Kontrola tovaru 

Po prijatí tovaru sa tento musí skontrolovať z hľadiska poškodenia a kompletnosti. 
Chýbajúce časti a poškodenie musia byť okamžite zaznamenané do prepravného listu a 
musia byť potvrdené vodičom. Detaily, ktoré sa vzťahujú k poškodeniu sú podrobne 
zaznamenané v dodacom liste. Ak nie sú dodržané takéto postupy, výrobca nepreberie 
zodpovednosť za závady.  
 

 
 
 

Vyloženie a preprava 
 

Všetky jednotky sú vybavené závesnými okami, alebo prepravnými závesmi. Jednotky bez 
vlastného základového rámu sú počas prepravy na nevratných paletách. Prepravujte 
jednotku iba v polohe, v akej sa používa (nie naklonené alebo na ležato).  
Vykladanie a preprava by sa mala prednostne robiť pomocou žeriavu alebo 
vysokozdvižného vozíka.  
 

 

 

Upozornenie 
Môže dôjsť k ťažkému poškodeniu zdravia alebo materiálnym škodám, ktoré môžu 
spôsobiť padajúce bremená. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny prepravných vozidiel. 
Nezdržiavajte sa pod zaveseným bremenom!  
 

 

Vyloženie a preprava žeriavom 
 

 

 

Pozor 
Pri vykládke a preprave jednotiek používajte iba vhodné a schválené zdvíhacie zariadenia 
(laná, reťaze, remene) a upevnite ich k prepravným okám alebo prepravným kruhom iba v 
súlade s bezpečnostným predpisom BGV D6.  

 
 

Vyloženie pomocou žeriavových ok   

 
 
Upevnite záves žeriavu na transportné závesné oká. Ak je uhol  sklonu závesného lana 
menej ako  45° ≤ α ≤ 55°, potom sa musia použiť rozperné  tyče a zdvíhacie popruhy. 
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Zdvíhanie žeriavom opláštenia so spojovacím rámom  

  
 
Vždy zdvíhajte žeriavom časti jednotlivo! Horná časť  (2) nesmie byť napojená na spodnú 
časť (1), kým spodná časť (2) nie je na svojom finálnom mieste inštalácie. Spojovací rám nie 
je navrhnutý na zdvíhanie spodnej časti (1) spolu s hornou časťou (2). 
 

 

Žeriavy pre voľne dodávané rotačné tepelné  výmenníky  

Ak sú rotačné výmenníky dodávané oddelene, tieto  musia byť najprv pripevnené na žeriav 
predtým ako sa odoberie prepravné bezpečnostné zariadenie, aby sa zabránilo  prevráteniu 
rotorov. 
 

 

Vykladanie pomocou transportných závesov 

 
 
Transportné  závesy musia byť použité pre vzduchotechnické jednotky, ktoré sú plne 
namontované na DIN-ráme.   
 
Pre jednotky na DIN ráme, ktoré sa na mieste inštalácie prepravujú vhodnými zdvíhacími 
zariadeniami je nutné zabezpečiť,  aby bolo zaťaženie rovnomerne rozložené na všetky 
prepravné závesy. Laná vo vertikálnom smere smú mať maximálnu toleranciu ± 10 °. 
Prepravné závesy musia byť po nainštalovaní jednotky na mieste určenia odstránené, aby 
sa predišlo zraneniam.  
Rozloženie nosných bodov pre jednotky na DIN ráme  je definované výlučne pre prepravu 
a manipuláciu. Pre viac informácii pozrite stranu  2. 
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Maximálny dovolený sklon pri zdvíhaní jednotiek s DIN rámom pomocou žeriava je x ≤ 5 cm 
na šírku jednotky. 

 

 
  
Maximálny dovolený sklon pri zdvíhaní jednotiek s DIN rámom pomocou žeriava je y ≤ 30 
cm na dĺžku jednotky. 
 

 

 
 
Maximálny dovolený šikmý náklon zdvíhaného zariadenia je pri jednotkách s DIN rámom α 
≤10°. 
 

 

 

Výstraha 
Určite ťažisko! Znížte náklon pomocou správnej dĺžky lán. 
V opačnom prípade hrozí riziko prevrátenia. 
Zaťažte všetky prepravné oká rovnomerne! Pre rovnomerné rozloženie záťaže použite 
napínače. 
Na správnu manipuláciu je potrebné zdvíhacie zariadenie. 
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Vyloženie a preprava vysokozdvižným vozíkom 
 

 

 

Upozornenie 
Pri vykladaní a preprave vysokozdvižným vozíkom, použite vidlice, ktoré idú úplne pod 
jednotku. Prepravujte iba jednotky na základovom ráme alebo na palete.  

 
 

Vyloženie vysokozdvižným vozíkom  

 
 

 

Vysokozdvižné vozíky pre voľne dodávané rotačné tepelné  výmenníky 

V prípade voľne dodávaných rotačných výmenníkov,  tieto musia byť zabezpečené proti 
prevráteniu vhodnými pomôckami  (lanami, podperami, …) ktoré zabezpečí zákazník. 
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Montáž a inštalácia 
 

Inštalácia jednotky 
 

 

Zdvíhacie zariadenia 

Použite iba vhodné a schválené zdvíhacie zariadenie pre montáž. Aby ste zabránili 
akýmkoľvek deformáciám používajte zdvíhacie zariadenie iba na hornej hrane základového 
rámu.  
 

 

Poznámka 

Pred začatím inštalácie jednotky skontrolujte usporiadanie funkčných komponentov a návrh 
jednotky v súlade s výkresovou dokumentáciou jednotky.  
 
Znižovanie hluku 

Aby ste dodržali dovolené hodnoty pre emisie hluku, je potrebné nainštalovať komponenty 
na tlmenie hluku na sacích a výtlačných miestach alebo na opláštení jednotky (napríklad 
tlmič hluku potrubia, zvukovo izolačné steny) v prípade, ak tieto nie sú dostatočne 
zabudované do jednotky.  

 
 

Tlmenie hluku/chvenia konštrukcie  
 

Inštalácia pozdĺžnej opory 

 

 
1 – základový rám 
2 – vibračná podložka 
3 – opora dodaná stavbou 

Inštalácia priečnej opory 

 

 
1 – základový rám 
2 – vibračná podložka 
3 – opora dodaná stavbou 

Inštalácia na základových 
bodoch 

 
1 – základový rám 
2 – vibračná podložka 
3 – základový bod dodaný 
stavbou 

   

 
 

Na tlmenie vibrácií použite tlmiče vibrácií (napr. pás Mafund, Sylomer alebo Illmod Kompri) v 
smere dĺžky a šírky jednotky. Vhodný typ vyberte podľa záťaže. Dimenzovanie tlmičov 
vibrácií vykonajte na stavbe. Vibračné podložky použite na všetky typy opôr! 
 

 

Tepelne izolovaný základový rám 

U susediacich komôr s rôznymi hmotnosťami zariadenia, ktoré obsahujú, môže dochádzať k 
tomu, že izolácia nie je rovnomerne stlačená a tým otvory pre spojenie opláštenia nie sú 
súose. V tom prípade pri inštalácii použite vhodné zdvíhacie zariadenie na vyrovnanie 
súosovosti spájaných otvorov.  
 
Žeriavové oká / prepravné závesy  

Po montáži jednotky odstráňte žeriavové oká /prepravné závesy a uzatvorte otvory pomocou 
zátok.  
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Spojenie jednotky 
 

 

Všetky spojovacie časti ako sú skrutky, tesniace pásky, a strešné pásy (iba na jednotkách do 
vonkajšieho prostredia) sú priložené v jednotkách – väčšinou vo ventilátorovej komore.  
 
Časti jednotky sú spojené zvnútra priechodzími skrutkami. Ak nie sú v miestach spojov 
žiadne revízne dvere, je potrebné kvôli lepšiemu prístupu demontovať označené krycie 
panely opláštenia. Ak sú časti jednotiek prístupné iba z jednej strany, v ráme budú puzdrá 
s vnútorným závitom.  
V tomto prípade spojovacie skrutky musia byť dotiahnuté rukou prvých 10 mm, a následne 
dotiahnuté momentovým kľúčom  s krútiacim momentom max. 30N.mm 
Pre jednotky, ktoré sú vyrobené z nerezu, použite iba nerezový spojovací materiál.  
 

 

Spojenie priechodzou skrutkou  

 
1 – Samolepiace tesnenie 
 

 

Skrutka so závitovým puzdrom 

 
1 – Samolepiace tesnenie 
 
Aby ste spojili časti jednotky, postupujte nasledovne:  
 Nalepte samolepiace tesnenie po obvode rámu v priereze na každom spojovacom mieste 

jednotky. 
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Poznámka 

Tesnenie musí byť nalepené medzi krycí panel a radu otvorov.  
 Vyrežte otvory alebo závitové puzdrá v tesnení. 
 V prípade potreby odoberte označené krycie panely  
 V prípade potreby stlačte časti jednotky spolu pomocou skrutkových svoriek.  
 Spojte diely 
 Namontujte krycie panely, ktoré boli odobraté  
 

 

Upevnenie ku oporným konštrukciám dodaným stavbou 
 

Inštalácia pozdĺžnej opory 
 

Na upevnenie VZT jednotiek ku pozdĺžnym oporám ako dodávke stavby sa odporúča 
použitie nosníkových svoriek. 
 

  
1 – pozdĺžna opora ako dodávka stavby 
2 – základový rám 
3 – nosníková svorka F9 

1 – pozdĺžna opora ako dodávka stavby 
2 – DIN rám 
3 – nosníková svorka F9 
4 – šikmá podložka DIN 434 

 
Pri jednotkách s DIN rámom použite šikmé podložky DIN 434. Tieto sa používajú na 
vyrovnanie sklonu na obrubách U-profilov. 
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím vášho zástupcu spoločnosti robatherm. 
 

 

Inštalácia priečnej opory 
 

Na upevnenie VZT jednotiek ku podpornej konštrukcii stavby na šírku sa odporúča použiť 
špeciálne nosníkové svorky. 

  
1 – pozdĺžna opora ako dodávka stavby 
2 – DIN rám 
3 – nosníková svorka FC 

1 – pozdĺžna opora ako dodávka stavby 
2 – DIN rám 
3 – nosníková svorka FC 
4 – kompletne uzatvorená nosníková 
svorka 

 
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím vášho zástupcu spoločnosti robatherm. 
 

 

Zabránenie riziku prevrátenia 
 

Osobitne v prípade nevýhodného umiestnenia ťažiska (napr. ak pomer výška/hĺbka ≥ 2.5), 
robatherm odporúča dodatočné bezpečnostné opatrenia. Pre presné usporiadanie kotviacich 
bodov na VZT jednotke kontaktujte prosím svojho zástupcu robatherm. 
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Spojenie pomocou spojovacieho rámu 
 

Spojovací rám sa používa pri inštalovaní vzduchotechnických jednotiek robatherm jednej na 
druhú. Oddelené časti sú navzájom spojené pri finálnej inštalácii na mieste určenia (pre viac 
informácii pozrite stranu 2). 
 

 
 
 Inštalujte a spojte spodnú časť jednotiek robatherm  (1) (pre viac informácii pozrite stranu  

14). 
 

  
 
 Umiestnite hornú časť jednotky robatherm  (2) na spojovací rám spodnej časti jednotky 

robatherm. 
 Spojovacie svorky  (3) na spojovacom ráme slúžia na zlícovanie a centrovanie  

základového rámu hornej časti vzduchotechnickej jednotky robatherm. . 
 

  
 
 Odoberte skrutky so šesťhrannou hlavou spojovacích svoriek.  
 Otočte spojovaciu svorku tak, aby vytvarovaný profil zapadol na základový rám.  
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 Pripevnite spojovaciu svorku pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou. 
 Spojovacie svorky  upevňujú základový rám hornej časti jednotky robatherm na spojovací 

rám dolnej časti jednotky robatherm .  
 

 

Utesnenie spojov dielov jednotky  
 

Pre rýchle vyčistenie jednotky, všetky deliace drážky a priehlbiny v podlahe jednotky a najmä 
deliace miesta jednotky by mali byť vyplnené mikrobiálne inertným PU tmelom.  
 

 

Jednotky vo vonkajšom vyhotovení 
 

Všetky otvory v jednotke (napr. výstup pre potrubie, skrinka pre pripojenie elektro, atd.) 
musia byť uzatvorené alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby sa zabránilo 
vniknutiu vody do jednotky. Inštalačnú výšku jednotky stanovte s ohľadom na maximálnu 
výšku snehovej pokrývky. Napojené vzduchotechnické potrubia musia byť odvodnené 
profesionálne na mieste inštalácie.  
 

 

Neumiestňujte nasávanie vonkajšieho vzduchu v hlavnom smere prúdenia vetra od 
odparovacích chladiacich systémov/chladiacich veži (norma CEN TR 16798-4 2017 kapitola 
8.8.2). 
 

 
1 – Hlavný smer prúdenia vetra 
 
Ak je kvalita vonkajšieho vzduchu nezávislá od jeho smeru, potom nasávanie vonkajšieho 
vzduchu umiestnite na náveternej strane. Toto zabráni skratovaniu prúdení vzduchu. 
 

 

Záťaž od snehu  
 

Je zodpovednosťou zákazníka vykonať výpočet záťaže VZT jednotky od snehu. Výsledkom 
výpočtu je čistá výška. 
Nad touto výškou je potrebné odstrániť sneh zo strechy VZT jednotky, aby sa zabránilo jej 
poškodeniu. 

 

Pre dodržanie bezpečnej výšky snehovej vrstvy ponúka robatherm individuálne riešenie pre 
vašu VZT jednotku. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím vášho zástupcu spoločnosti 
robatherm. 
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Záťaž od vetra  
 

Je zodpovednosťou zákazníka vykonať výpočet záťaže od vetra na náveternej strane VZT 
jednotky. V závislosti na predpokladanej veternej záťaže je potrebné VZT jednotky 
robatherm pripevniť k základu. 
 

 

Ochrana proti pádu  
 

Výška viac ako 1 m vytvára riziko pádu. 
Pre výšky 1 m a viac sa odporúča použitie ochranného zábradlia. 
Od výšky 3 m môže byť ochrana zrealizovaná pomocou istenia. Pri menších výškach istenie 
neplní svoj účel.  
 

 

 

Výstraha 
Transportné oká nesmú byť nikdy použité na ochranu proti pádu. 

 
 

Pre dodržanie bezpečnej výšky snehovej vrstvy ponúka robatherm individuálne riešenie pre 
vašu VZT jednotku. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím vášho zástupcu spoločnosti 
robatherm. 
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Napojenie vzduchotechnického potrubia 
 

 

Miesta pripojenia vzduchotechnického potrubia musia byť bez pnutia. Inštalačná dĺžka 
tlmiacej vložky nesmie byť rovnaká ako jej dĺžka v napnutom stave. Optimálna inštalačná 
dĺžka je 100 - 120 mm. Vzduchotechnické potrubia musia byť odborne zaizolované vrátane 
tlmiacich vložiek alebo rámových profilov a musia byť chránené pred poveternostnými 
vplyvmi, práve tak rám jednotky. 
 

 

Pružná manžeta  

 
1 – Rám jednotky, 2 – Pružná manžeta, 3 – Stavbou dodané vzduchotechnické potrubie  
 

 

Pružná spojovacia príruba 

 
1 – Rám jednotky, 2 – Pružná spojovacia príruba, 3 – Stavbou dodané vzduchotechnické 
potrubie, 4 – Tesnenie 
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Otvory nadol  
 

 

 

Upozornenie 
Odstránením roštov sa vytvára nebezpečenstvo prepadnutie cez vzniknuté otvory. 
Zabezpečte v pevných bodoch pomocou pomôcok na ochranu proti padnutiu.  
Cez vzniknuté otvory môžu tiež prepadnúť predmety ako napríklad nástroje a ohroziť tak 
osoby pod otvorom. Zabezpečte ohrozenú oblasť pomocou napríklad ochrannej siete. Pri 
nesprávnej inštalácii existuje riziko padnutia v dôsledku nedostatočnej nosnosti roštu.  
 
 

 

Pre napojenie potrubia vzduchu na otvory dolu, môže byť potrebné odobrať rošty. Pre 
inštaláciu roštov po vykonaní práce pozrite pokyny na strane 40. 
 

 

Protidažďová strieška   
 

Všeobecne 
 

Jednotky do vonkajšieho prostredia  môžu byť vybavené protidažďovými strieškami.  
Nasledujúci materiál je dodaný: 
 Protidaždová strieška so závesnými  úchytmi 
 Páska, 20x4 mm, PE penový materiál , antracit 
 Závrtná skrutka so šošovicovou hlavou  DIN 7504, 6.3x80 mm, Torx, pozinkovaná  
 Zátka  13,0x11,0x5,0 mm, PE , RAL 9010/čistá biela  
 

  
1 – Protidažďová strieška, 2 – závesné oko/úchyt 

 
 

Bezpečnostné predpisy 
 

 

 

Upozornenie 
Môže dôjsť k ťažkému poškodeniu zdravia alebo materiálnym škodám, ktoré môžu 
spôsobiť padajúce bremená. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny prepravných vozidiel. 
Nezdržiavajte sa pod zaveseným bremenom!  
 

 

 

VAROVANIE! 
Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku pádu  
V prípade vstúpenia na ochrannú strechu vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života v 
dôsledku pádu, nakoľko ochranná strecha nie je určená na prenos záťaže. 

• Nevstupujte na ochrannú strechu! 
 

 

 

Pozor 
Pri vykládke a preprave jednotiek používajte iba vhodné a schválené zdvíhacie zariadenia 
(laná, reťaze, remene) a upevnite ich k prepravným okám alebo prepravným kruhom iba v 
súlade s bezpečnostným predpisom BGV D6.  
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Pracovný postup  
 

 

Zakrytie protidažďovej striešky páskou  

  
 
 Zakryte protidažďovú striešku zboku a zvrchu priloženou páskou 20 x 4 mm , PE penový 

materiál, antracit  
 

 
 
 Prestrčte priložené skrutky so šošovkovitou hlavou  DIN 7504, 6.3x80 mm, Torx, 

pozinkované. 
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Príprava panelu  

  
 
 Odoberte všetky skrutky z prislúchajúceho panelu . 
 

 
 
Montáž proptidažďovej striešky  

  
 
 Vyrovnajte/zlícujte protidažďovú striešku s panelom.  
 

  
 
 Použite predlžený nástroj /hrot. 
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 Namontujte protidažďovú striešku s pripravenými skrutkami so šošovkovitou hlavou DIN 
7504, 6.3x80 mm, Torx, pozinkované.  

 
Odstránenie závesných úchytov  

 
 
 Odoberte závesné úchyty . 
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Utesnenie otvorov zátkami  

  
 
 Uzatvorte otvory zátkami, 13,0x11,0x5,0 mm, PE, RAL 9010/ farba biela  
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Napojenie tepelného výmenníka 
 

 

Pri napojení potrubia chladiacej a ohrevovej vody (prívod a odvod), je potrebné dbať, aby 
nedošlo k zámene prívodnej a odvodnej príruby (Protiprúdový princíp pri vstupe vody na 
strane výstupu vzduchu).  
 
Napojenie potrubia ohrevovej a chladiacej vody – príklad  

 
1 – Vstup, 2 – Výstup, šípka – Smer prúdenia vzduchu 
 
 

 

 

Upozornenie 
Naprojektujte a namontujte potrubie do a z jednotky tak, aby tepelný výmenník nebol 
vystavený napätiam a namáhaniu, napríklad dôsledkom vysokých hmotnosti, vibráciami, 
namáhaním ťahovými silami, tepelnou rozťažnosťou atd. Používajte kompenzátory v 
prípade potreby.  
Pri doťahovaní závitových spojov tepelného výmenníka na mieste inštalácie použite 
napríklad hasák na protitlak, pretože by sa ináč mohli vnútorné trubky poškodiť.  
 

 

Potrubie musí byť pripojené prírubami takým spôsobom, aby bolo možné bez problémov 
odobrať tepelné výmenníky pre účely ich údržby, alebo výmeny.  
 
Napojenie potrubia chladiva. 

Pred napojením skontrolujte tepelný výmenník a potrubia z hľadiska netesností, t.j. či náplň 
inertného plynu na prevádzkovej strane je stále pod tlakom.  
Potrubie mimo  VZT jednotku musí byť izolované voči difúzii. 
 

 

 

Upozornenie 
 
V prípade tepelných výmenníkov, ktoré obsahujú chladivo, dodržiavajte pokyny uvedené na 
strane 62 pre chladiace zariadenie, tepelné čerpadlo  a split klimatizačné jednotky! 
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Napojenie HE-RAC  
 

 
 
Výmenníky je potrebné zapojiť v protiprúde. 
Výmenníky rozdelené po výške je potrebné zapojiť paralelne. 
 

 

Napojenie potrubia kondenzátu, odvodu a prepadu  
 

Všetky odvody je potrebné zabezpečiť sifónom (so spätným ventilom a samočinným 
plnením) a primerane odvádzajte odpadnú vodu. Výška sifónu musí byť určená v súlade s 
pretlakom, alebo podtlakom v jednotke tak, aby sa zabránilo nasávaniu alebo vyfukovaniu 
vzduchu vo vzťahu k napojenému potrubiu odpadovej vody.  
 

 

Pripojenie sifónu   
 

 

Výstraha 
Každý výstup z kondenzátnej vane musí byť pripojený samostatne, so svojim vlastným 
sifónom a voľným výstupom. 
 
 

 

  



Inštalácia 

 

 © robatherm 27 

Určenie tlakovej krivky  
 

  

 
Na vyčíslenie hodnoty tlaku v konkrétnom komponente je potrebné poznať nasledovné 
parametre, v závislosti na časti systému, v ktorej uvažujeme s umiestnením komponentu: 
 tlaková strata konkrétneho komponentu v jednotke (pozri technický list) a 
 externý tlak na sacej strene alebo  
 externý tlak na výtlačnej strane. 
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Tlakový výpočet pre doskové výmenníky  

 
 

 

 

Výstraha 
V kombinovanej jednotke s doskovým výmenníkom vzduch prúdi do kríža. Uistite sa že pri 
výpočte tlaku uvažujete so správnym smerom prúdenia vzduchu. 
 
 

 

Sifón na strane podtlaku  
 

Výpočet tlaku na strane nasávania   

Výpočet tlaku na výmenníku ohrievača (A)  
 Externá tlaková strata na strane nasávania   napr.  -100  Pa 
 Tlaková strata   Filter   napr. -250  Pa 
 Tlaková strata   Tlmič hluku  napr. -15  Pa 
 Tlaková strata  Ohrievač  napr. -100 Pa 
 Tlaková strata   Chladič   napr. -20 Pa 
Spolu                  p1 = -485  Pa 
 
S touto hodnotou tlaku teraz môžete počítať výšku sifónu pre sifón na podtlakovej strane (na 
strane nasávania). 
 
Poznámka 

Uvedený tlak + príslušná výška sifónu platí iba pre uvažované komponenty. 
Vždy použite konečnú hodnotu tlakovej straty pre hodnotu tlakovej straty na filtri. 
 

 

Výpočet výšky sifónu pre sifón s podtlakom 
 

 
1 – Voľný výstup do atmosférického tlaku 
Výška sifónu pre sifón s podtlakom sa určuje nasledovne: 
 
H1 [mm] = p [Pa]/10 
Hs [mm] = p [Pa] x 0,075 
p -maximálny vnútorný tlak [Pa] na sacej strane dotknutého komponentu  
(napr. (A)  p1 = -485 Pa) 
 
H [mm] = H1 + Hs  
 
Poznámka 

Toto je odporúčaný postup výpočtu výšky sifónu. 
Vždy používajte špecifické výšky udávané výrobcom sifónu. 
Pozri technický list sifónu. 
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Sifón s pretlakom  
 

Výpočet tlaku na strane pretlaku  

Výpočet tlaku na tlmiči hluku (B) 
 Externý tlak na strane pretlaku  napr. +200 Pa 
 Tlaková strata  Filter   napr.  +250  Pa 
 Tlaková strata Tlmič hluku  napr.  +15 Pa 
Spolu           p2 = +465 Pa 
 
S touto hodnotou tlaku môžete následne vypočítať výšku sifónu pre sifón na strane pretlaku. 
 
Poznámka 

Táto hodnota tlaku + príslušná výška sifónu sa vzťahuje iba na uvažovaný komponent.  
Vždy použite konečnú hodnotu tlakovej straty na určenie tlakovej straty na filtri.  
 

 
 
 

Výpočet výšky sifónu pre sifón s pretlakom 
 

 
1 – Voľný výstup do atmosférického tlaku 
Výška sifónu pre sifón s pretlakom sa určuje nasledovne: 
 
Hs [mm] = p [Pa]/10 
p – maximálny vnútorný tlak [Pa] na výtlačnej strane dotknutého komponentu 
(napr. (B) p2 = +465 Pa) 
 
H [mm] = 35 mm + Hs +50 mm 
 
Poznámka 

Toto je odporúčaný postup výpočtu výšky sifónu. 
Vždy používajte špecifické výšky udávané výrobcom sifónu. 
Pozri technický list sifónu. 
 

 

Spojenie viacerých kondenzátnych vaní  
 

  
Pri spájaní viacerých výstupov na odvod kondenzátu musí byť ku každému samostatnému 
výstupu pripojený samostatný sifón. Za sifónom už môžu byť spájané. Spájané do 
spoločného vedenia môžu byť iba sifóny na pretlakovej strane ALEBO na sacej strane. 
Takéto spojenie musí byť zakončené voľným výstupom.  
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Poznámka 

Iba sifón naplnený vodou môže správne plniť svoju funkciu. Pri dlhšej odstávke zariadenia 
môže sifón vyschnúť a je potrebné ho manuálne naplniť pred opätovným uvedením do 
prevádzky. 
Aby sa zabránilo takémuto prípadu, odporúča sa použitie sifónu s guličkou (na strane sania 
alebo výtlaku).     
 

 

Pripojenie zvlhčovača   

Pripojte vypúšťacie potrubie zvlhčovača a vypúšťacie potrubie kondenzátnej vane 
samostatne do odvodu vody. 
 

 

Elektrické napojenie 
 

 

 

Upozornenie 
Práce na elektrických zariadeniach smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci. 
Zabezpečte, aby všetky elektrické napojenia jednotiek do vonkajšieho prostredia boli 
vodotesné. Napojenie zo spodku, alebo vodotesnou priechodkou (minimálne krytie IP 65, 
Použite tesnenie) s dostatočným polomerom ohybu kábla.  
Skontrolujte všetky elektrické napojenia (rozvádzač, frekvenčný menič, motor, atd.) či sú 
pevne pripojené a v prípade potreby dotiahnite (pozrite tiež DIN 46200). 
 

 

Elektrické komponenty, ako elektrický ohrievač vzduchu, elektromotor, servopohon musia 
byť zapojené a uzemnené v súlade s pokynmi výrobcov, miestnymi predpismi pre 
elektroinštalácie a všeobecnými odporúčaniami pre zamedzenie elektromagnetických porúch 
(uzemnenie, dĺžka káblov, tienenie káblov, atď.). Schémy zapojenia sú umiestnené vo 
svorkovniciach. Skontrolujte všetky uzemňovacie vodiče (vyrovnanie potenciálov) z hľadiska 
správneho napojenia a podľa potreby dotiahnite. Odskúšajte uzemňovací vodič a odpor 
izolácie v súlade s STN EN 60204-1 (VDE 0113-1) pričom dodržiavajte potrebné 
bezpečnostné opatrenia. Stavebné pripojenia na sieť musia práve tak spĺňať požiadavky 
normy STN EN 60204-1, tabuľka 10. Prevádzkovateľ je povinný podľa národne platných 
predpisov tieto skúšky pravidelne opakovať. V Nemecku musia byť dodržiavané časové 
odstupy opakovaných skúšok podľa BGV A3 §5, tabuľka 1A (Opakované skúšky 
stacionárnych elektrických zariadení a prevádzkových prostriedkov). 
(V SR je toto regulované Vyhláškou MPSVR SR 508/2009 o vyhradených technických 
zariadeniach. ktorá je platná pre používanie zariadenia.) 

 
 

Ochrana motora 
 

 

 Chráňte motory proti preťaženiu v súlade s STN EN 60204 (VDE 0113). ).  
 Dodajte spínač ochrany motora a nastavte ho na nominálny prúd motora (pozrite štítok). 

Nie je dovolené nastavenie vyššej hodnoty! 
 Chráňte motory s integrovanými PTC termistorovými snímačmi cez PTC vypínacie 

zariadenie /vyhodnocovacie zariadenie.  
 Motory s nominálnym príkonom do 3 kW môžu byť vo všeobecnosti zapnuté priamo 

(dodržiavajte obmedzenia pre príkon spoločnosti, ktorá zabezpečuje prívod energie). Pre 
väčšie motory zabezpečte spustenie hviezda – trojuholník alebo mäkký štart.  

 Synchrónne motory s permanentným magnetom  nesmú byť priamo zapojené na sieť bez 
prídavnej elektroniky motora (napríklad vhodného frekvenčného meniča) (nesmie byť 
bypas v prevádzke)  

 
 

 

Upozornenie 
Tavné poistky a ističe nie sú dostatočnou ochranou motora.  
Záruka výrobcu sa neuplatňuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedostatočnej ochrany 
motora.  
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Konečné vyčistenie 
 

 

Po dokončení montáže musia byť všetky diely skontrolované z hľadiska znečistenia a podľa 
potreby vyčistené v súlade s VDI 6022. Osobitne je potrebné starostlivo odstrániť kovové 
triesky, vzhľadom na to, že môžu spôsobiť koróziu.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

Inšpekčné dvere 
 

 

Po dokončení montážnych prác musia byť všetky inšpekčné dvere skontrolované, či sa 
voľne pohybujú. V závislosti na prevádzkových podmienkach je možné, že je potrebné 
správne nastaviť inšpekčné dvere. Doťahovací moment skrutiek:3 Nm.  
 Strana závesov (obrázok vľavo): Otvory v držiaku závesu umožňujú vertikálne nastavenie 

krídla dverí, otvory v konzole závesu umožňujú horizontálne nastavenie  
 Strana zámky (obrázok vpravo): Po nastavení dverí na strane závesu môže byť potrebné 

nastavenie vonkajšieho zámku. Na tento účel upevnenie telesa zámku umožňuje 
horizontálne nastavenie a protikus vertikálne nastavenie.  

 

 
 

 

Rotor spätného získavania tepla  
 

 

Pre skrine rotora, ktoré sú dodávané osobitne, skriňa rotora musí byť priskrutkovaná v 
polohe podľa pokynov výrobcu rotora pred inštaláciou tepelnej hmoty. Pre tento účel je 
potrebné primerane znížiť hornú skriňu rotora.  
 
Montáž rotorov 

V prípade, že montáž rotorov zabezpečuje zákazník, tento je zodpovedný  za  to, aby 
prepojenie medzi rotorom  a opláštením jednotky bolo urobené profesionálne a aby bolo 
utesnené  (napríklad pomocou elastického tesnenia). 
 

 
  



Inštalácia 

 

32 © robatherm 

 

Utesnenie strechy VZT jednotiek do 
vonkajšieho prostredia   
 

Všeobecne 
 

Strecha vzduchotechnických jednotiek do vonkajšieho prostredia je pokrytá strešnými pásmi.  
Ak sú jednotky kvôli ľahšej preprave dodávané ako delené, deliace body musia byť utesnené 
ako je popísané v nasledujúcich pokynoch.  
Dodaný je nasledujúci materiál:  
 Strešné pásy  (PVC, vystužené vláknom).  
 Lepidlo  pre  strešný pás  (dóza).  
 Lepiaca pasta pre strešný pás  (plastová fľaša). 
 Diely na prekrytie odkvapovej hrany. 
 Spojovacia skrutka  (JD-22 okenné skrutky  3,9 x 16 mm, so zapustenou hlavou  H, 

s otvorom,  galvanizované). 
 V závislosti na vyhotovení : 

 záslepka (sivá ) a krytka  (biela). 
 Krytka (sivá ). 

 Ešte  je potrebný nasledujúci materiál : 
 Plochý alebo obdobný štetec  pre nanášanie lepidla  na strešný pás  
 Vrecko s pieskom na zaťaženie 
 Vzduchová pištoľ alebo podobne  na osušenie a ohrev  
 Handra alebo podobne na očistenie  
 

  
1 – Panel, 2 – Závesné oko , 3 – Deliace miesto , 4 – Odkvapová hrana  , 5 – Hrana spoja,  
6 – Krytka odkvapovej hrany , 7 – Strešný pás  
 
Poznámka  

Ak počas montáže prší, strecha musí byť zakrytá  (napríklad celtou ). 
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Bezpečnostné predpisy 
 

 

 

Upozornenie  
Lepidlo-rozpúšťadlo Tetrehydrofuran a tesniaca pasta  sú mierne prchavé a horľavé .  
Pri ich používaní musia byť dodržané nasledujúce predpisy: 
 Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na ich obaloch! 
 Nebezpečenstvo poranenia spôsobeného vznietením a požiarom! Je zakázané fajčenie 

a používanie otvoreného ohňa. 
 Poškodenie zdravia vdychovaním výparov. Vyhnite sa vdychovaniu! 
 Uchovajte lepidlo a tesniacu pastu v hermeticky uzatvorených nádobách a po otvorení 

rýchlo spotrebujte.   
 Pri skladovaní chráňte pred mrazom a svetlom. 
 Používajte osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, ochranné odevy, rukavice 

a respiračné masky) 
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Pracovný proces v deliacom mieste  
 

 

Odoberte závesné oká a uzatvorte diery  

  
 
 Odoberte závesné oká a skrutky . 
 Utesnite otvory zvrchu  v závislosti na konštrukcii  skrine pomocou záslepky (sivá) alebo 

krytky (sivá). 
 Utesnite otvory zospodu v závislosti na konštrukcii skrine  pomocou krytky (biela) . 
 
Očistite a osušte pracovnú plochu  

  
 
 Strecha jednotky  a odkvapová hrana v okolí deliaceho miesta  musia byť čisté. 
 Očistite handrou znečistenú strechu jednotky  a odkvapovú hranu .   
 Strecha jednotky  a odkvapová hrana  v okolí deliaceho miesta musia byť suché. 
 Osušte mokrú  strechu  a odkvapovú hranu pomocou horúceho vzduchu.  
 
Montáž krytky odkvapovej hrany  

  
 
 Umiestnite krytku odkvapovej hrany v deliacom mieste. 
 Pripevnite krytku prekrývajúcu odkvapovú hranu  pomocou dodaných spojovacích 

skrutiek  (JD-22 okenné skrutky  3,9 x 16 mm, so zapustenou hlavou  H, s otvorom, 
galvanizované). 
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Príprava uloženia strešných pásov  

  
 
 Teplota na položenie strešných pásov musí byť najmenej  10 °C. 
 Ak je teplota nižšia ako  10 °C, strešný pás  a okraj strechy v deliacom mieste musia byť 

pred ohriate horúcim vzduchom.  
 

  
 
 Vyrežte strešný pás na takú veľkosť, aby prekrýval okraje existujúceho strešného pásu 

najmenej o 10 mm.  
 Dajte strešný pás na miesto. 
 
Utesnenie  miesta delenia  (max. 100 mm) 

  
 
 Naneste pomocou štetca lepidlo  medzi  strechu a strešný pás podľa nasledovného : 

 V smere položenia strešného pásu v dĺžkach približne 50 až 100 cm.  
 V šírke nanášania približne  5 až  10 cm   
 Po celej ploche v mieste prekrytia strešných pásov  a  pri odkvapovej hrane  
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 Zatlačte valčekom  alebo dlaňou ruky . 
  Zaťažte strešné pásy pomocou vrecka s pieskom. 
 Opakujte pracovný postup  v nasledujúcich častiach v dĺžkach približne 50-100 cm .   
 Nie je nutné ponechať zaťaženie po dlhú dobu . 
 
Utesnenie hrany spoja  

  
 
 Rovnomerne vytlačte tesniacu pastu  ako úzky prúžok na hranu spoja . 
 Tesniaca pasta rýchlo schne  a vytvára hustý film . 
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Pracovný proces na rohu  
 

 

Odobratie závesného transportného oka a uzatvorenie otvoru  

  
 
 Odoberte závesné transportné oko a skrutky . 
 Uzatvorte otvory v závislosti na konštrukcii skrine pomocou záslepky (sivá) alebo  krytky 

(sivá). 
 Uzatvorte otvory zospodu  v závislosti na konštrukcii skrine pomocou krytky (biela). 
 
Očistenie a usušenie pracovnej plochy  

  
 
 Plocha strechy v mieste odobratého závesného oka musí byť čistá. 
 Očistite znečistenú strechu  pomocou handry .  
 Očistená strecha musí byť suchá. 
 Osušte strechu v mieste závesného oka horúcim vzduchom .   
 
Príprava položenia strešného pásika  

  
 
 Teplota pre položenie musí byť najmenej  10 °C. 
 Ak je teplota nižšia ako  10 °C, je potrebné predohriať  strešný pásik a miesto, kde má 

byť  položený horúcim vzduchom . . 
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 Vyrežte strešný pásik tak, aby presahoval  z každej strany miesto , ktoré má zakrývať 

najmenej o 10 mm.    
 
Utesnenie otvoru po závesnom oku  

  
 
 Naneste lepidlo pomocou plochého štetca  na plochu kde je otvor po závesnom oku vo 

veľkosti strešného pásika. 
 Dajte na miesto strešný pásik. 
 

  
 
 Zatlačte valčekom alebo vyrovnajte pomocou dlane ruky . 
 Zaťažte prilepený strešný pásik pomocou vrecka s pieskom . 
 Zaťaženie nie je nutné ponechať po dlhú dobu. 
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Utesnenie hrán spoja  

  
 
 Rovnomerne naneste tesniacu pastu  ako tenký prúžok  na hrany spoja .  
 Tesniaca pasta rýchlo schne a vytvára  tuhý film . 
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Rošty   
 

Údržba 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Odstránením roštov sa vytvára nebezpečenstvo prepadnutie cez vzniknuté otvory. 
Zabezpečte v pevných bodoch pomocou pomôcok na ochranu proti padnutiu.  
Cez vzniknuté otvory môžu tiež prepadnúť predmety ako napríklad nástroje a ohroziť tak 
osoby pod otvorom. Zabezpečte ohrozenú oblasť pomocou napríklad ochrannej siete. Pri 
nesprávnej inštalácii existuje riziko padnutia v dôsledku nedostatočnej nosnosti roštu.  
 
 

 

Montáž roštov po práci na otvory smerom dolu  

 
1 – nosná tyč, 2 – priečna tyč, 3 – uhlový nosník, 4 – PVC rozperná tyč  
 
Všetky nosné tyče jednotlivých roštov sa musia opierať o nosnú konštrukciu na obidvoch 
koncoch. Pri štvorcových rozmeroch  môže dôjsť k nesprávnemu položeniu. PVC rozperné 
tyče zabraňujú skĺznutiu roštu.  
 
Rošty sú k dispozícii v nasledujúcich rozmeroch: 
Dĺžka nosnej tyče  

[moduly] L03 L04,5 L06 L07,5 L09 
[mm] 178 331 484 627 790 

 
Šírka priečnej tyče  

[moduly] T03 - 60 mm T06 - 60 mm L06 
[mm] 230 536 612 

 
 
  

Uvedenie do 
prevádzky a 
údržba 
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Klapka  
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nesiahajte do klapky vzhľadom na to, že sa vystavujete riziku pomliaždenia končatín! 
Ochranné zariadenia ako sú napríklad napojenie potrubia, ochranné mriežky atd. musia byť 
nainštalované na mieste inštalácie v súlade s STN EN ISO 12100.  
 

 

 

Upozornenie 
Nezapínajte ventilátor predtým ako skontrolujete, že prislúchajúca klapka je otvorená alebo 
že jej otvorenie je označené polohovým spínačom. Zabezpečte ovládacie prepojenie tak, 
aby v čase ak sa klapka uzatvára, prislúchajúce ventilátory boli okamžite vypnuté.  
robatherm nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej 
prevádzky. 
Zabezpečte tlakové poistné ventily, aby ste zabránili poškodeniu pri tlakových špičkách 
vzhľadom na protipožiarne klapky v systéme.  
 

 

Spätné nasávanie 

Je potrebné prijať primerané opatrenia, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu z budovy. 
 
Spojené klapky 

Ak sú klapky spojené, skontrolujte ich vzájomné správne prepojenie a uzatvorenie, t.j smer 
otáčania a koncovú polohu klapiek.  
 
Skontrolujte správne dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov.  
 
Klapky poháňané motorom 

Pre pohon servo motorom: Nastavte klapky tak, aby ich uhol otáčania bol 90° a aby klapky 
dosiahli svoju koncovú polohu pri uzatvorení.  
 

 

  



Uvedenie do prevádzky a údržba 

 

42 © robatherm 

Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nesiahajte do klapky vzhľadom na to, že sa vystavujete riziku pomliaždenia končatín! 
Ochranné zariadenia ako sú napríklad napojenie potrubia, ochranné mriežky atd. musia byť 
nainštalované na mieste inštalácie v súlade s STN EN ISO 12100.  
 

 

Klapky – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte klapky z hľadiska fungovania, znečistenia, poškodenia a korózie  
 Skontrolujte účinnosť ochranných zariadení  
 

Klapky – Údržba podľa potreby  

 Očistite klapky a odstráňte akékoľvek poškodenie a koróziu  
 

Klapky so spriahnutým pohonom – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte bezpečné uloženie a ľahký pohyb spriahnutého prepojenia  
 Skontrolujte nastavenie  
 

Klapky so spriahnutým pohonom – Údržba podľa potreby  

 Namažte mosadzné ložiská (plastové ložiská nepotrebujú mazanie) 
 Namažte spriahnuté prepojenie klapiek 
 
Poznámka 

Nemažte mazivom ani olejom klapky s ozubeným pohonom. 
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Ventilátor a motor 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Poškodenie obežného kolesa môže spôsobiť vážne poranenie osôb, alebo dokonca smrť a 
materiálové škody. Neprekračujte maximálnu rýchlosť ventilátora ako je uvedené na štítku 
a v technickej špecifikácii. 
Neprevádzkujte ventilátor ak sú tam abnormálne vibrácie. Existuje nebezpečenstvo požiaru 
spôsobeného trením obežného kolesa, remeňa, horúcimi ložiskami. Nebezpečenstvo 
poškodenia zdravia v dôsledku hluku (až do približne 110 dB).  
 

 

Zabezpečenie počas prepravy 

Odoberte diely, ktoré sa použili na zabezpečenie zariadenia počas prepravy (drevené kliny 
alebo blokovacie dosky) od základového rámu ventilátora. Vyhnite sa ťahaniu izolátorov 
chvenia.  
 

 

 

Upozornenie 
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte jednotku a vzduchotechnický systém, či tam nie 
sú cudzie predmety (nástroje, malé diely, stavebný prach) a podľa potreby očistite. Otáčajte 
rukou obežné koleso, či sa voľne pohybuje.  
 

 

Voľné obežné kolesá 

Počas prepravy sa môže zmeniť obvodová medzera medzi obežným kolesom a vstupnou 
dýzou. Zmerajte šírku medzery pred uvedením do prevádzky. Medzera musí mať rovnakú 
šírku po celom obvode; podľa potreby upravte medzeru za použitia poistnej matice a 
nastavovacej matice (1).  
Presah (R) musí byť asi 1% priemeru obežného kolesa.  
Nie je potrebné vykonávať túto kontrolu pre otvorené obežné koleso s flexibilným pripojením.  
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1 – Nastavovacia/poistná matica; S – šírka medzery; R – presah 
 

 

Pohon 

Skontrolujte pevnosť trecieho spoja puzdier a nábojov (pozrite nastavenie krútiaceho 
momentu).  
 
Skontrolujte pohon klinovými remeňmi a nastavte podľa potreby:  
 Napnutie remeňa (pozrite stranu 47) 
 Súosovosť remeníc  (tolerancia < 0,4°; d.h. < 7 mm/m). 
 
Po fáze nábehu 1 až 2 hodiny: 
 Napnite klinový remeň (pozrite stranu 47). Pri napínaní skontrolujte súosovosť remeníc 

a podľa potreby nastavte.  
 Skontrolujte poistné skrutky puzdier a nábojov či sú správne osadené a dotiahnite ich 

podľa potreby (pozrite nastavenie krútiaceho momentu).  
 
Smer otáčania 

Skontrolujte, či smer rotácie je v súlade so smerom šípky na skrini krátkym zapnutím motora. 
Ak sa ventilátor otáča opačným smerom, zmeňte polaritu motora v súlade s bezpečnostnými 
predpismi.  
 
Spotreba prúdu 

Po dosiahnutí prevádzkovej rýchlosti ventilátora okamžite zmerajte spotrebu prúdu všetkých 
troch fáz pri uzatvorených inšpekčných otvoroch.  
Namerané hodnoty nesmú prekročiť menovité hodnoty na štítku (a tým menovitý výkon 
motora) a môžu sa navzájom len nepatrne odchyľovať. Pri preťažení okamžite vypnite a 
skontrolujte externé tlaky, prietokové množstvo a rýchlosť otáčania. Pri nerovnakom 
fázovom prúde skontrolujte napojenie motora.  
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Upozornenie 
Aby ste sa vyhli deformáciám v dôsledku vibrácii, ventilátory nesmú byť prevádzkované pri 
neprípustne vysokých rýchlostiach (pozrite nižšie) a tiež nie v oblasti rezonančnej rýchlosti 
(a násobkov) systému motora ventilátora.  
Preto rezonančné rýchlosti/otáčky musia byť stanovené pri uvedení do prevádzky a zadané 
do frekvenčného meniča. Vyvážte podľa potreby.  
Ventilátory nesmú byť prevádzkované mimo prevádzkový rozsah stanovený výrobcom. 
Musia byť dodržané časy pre zrýchlenie a omeškania / nábehu a dobehu. Existuje 
nebezpečenstvo požiaru v dôsledku trenia obežného kolesa, remeňov, horúcich ložísk.  
 

 

Práce na inštalácii motora ventilátora 

Počas práce na montážnom celku motora ventilátora, t.j výmene ložísk, montáži voľného 
obežného kolesa, atd. Musia byť vždy dodržané osobitné pokyny pre montáž ( v prípade 
potreby požiadajte o ich zaslanie!). Po tom musí byť skontrolovaná vibračná rýchlosť 
jednotky, posúdená a podľa potreby vyvážená.  
 

 

 

Upozornenie 
Môže dôjsť k vážnemu poraneniu alebo dokonca smrti a materiálnym škodám v dôsledku 
zlomenia obežného kolesa. Neprevádzkujte ventilátor, ak sú tam extrémne vibrácie alebo 
neprípustne vysoké vibračné rýchlosti.  
 
Posúdenie limitov pre rýchlosť chvenia veff podľa VDI 2056 alebo DIN ISO 10816: 

Inštalácia Trieda 
stroja 

dobrá bežná Stále 
dovolená 

Tuhá do 15kW K 0.7 mm/s 1.8 mm/s 4.5 mm/s 

Tuhá od 15kW M 1.1 mm/s 2.8 mm/s 7.1 mm/s 

Izolovaná proti 
vibráciám  

T 2.8 mm/s 7.1 mm/s 18 mm/s 

 
 

Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

Pokyny pre údržbu 

Interval údržby musí byť skrátený podľa potreby, ak ide o viacsmennú prevádzku a/alebo 
špeciálne prevádzkové podmienky ako je teplota média > 40 °C, výskyt prachu a pod.  
 
Ak jeden alebo viacero klinových remeňov je poškodených pri viacremeňovom pohone, 
potom musí byť namontovaná nová sada klinových remeňov. Pred montážou klinových 
remeňov musia byť povolené remenice, aby mohli byť klinové remene nasadené do drážky 
bez napínania. Násilná montáž pomocou skrutkovača, alebo podobne nie je dovolená 
v žiadnom prípade, pretože môže viesť k poškodeniu.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Pri výmene motora (napríklad pomocou vyberacieho zariadenia na vyberanie motora) 
zabezpečte motor proti výkyvom. 
 

 

Čistiaci prostriedok 

V prípade potreby použiť čistiaci prostriedok s hodnotou pH medzi 7 a 9. 
 

nst 
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Ventilátor – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte ventilátor z hľadiska hygieny, znečistenia, poškodenia, korózie a upevnenia 
 Skontrolujte obežné koleso z hľadiska vyváženia a vibrácii, vyvážte ho podľa potreby 
 Skontrolujte ložiská z hľadiska zvuku, vibrácii a tepla  
 Skontrolujte pružné napojenie z hľadiska tesnosti 
 Skontrolujte fungovanie izolátorov chvenia  
 Skontrolujte fungovanie ochranných zariadení 
 Skontrolujte fungovanie regulácie nábehovej klapky 
 Skontrolujte fungovanie odvodňovacieho zariadenia  
 Skontrolujte šírku medzery u voľného obežného kolesa (pozrite stranu 43), opravte podľa 

potreby  
 Znečistenie na tlmiacich vložkách odstrániť pomocou priemyselného vysávača a zmyť 

vlhkou handrou s vhodným čistiacim prostriedkom. 
 

Ventilátor – Údržba podľa potreby  

 Vymeňte ložiská (nie neskôr ako na konci teoretickej prevádzkovej životnosti)  
 Namažte ložiská. Dodržiavajte pokyny výrobcu!  
 Očistite ventilátor, odstráňte akékoľvek poškodenia a koróziu, dotiahnite spoje  
 

Elektrický motor – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte elektrický motor z hľadiska znečistenia, poškodenia, korózie, upevnenia, 
hladkého chodu, ohrevu a smeru rotácie  

 Skontrolujte ložiská z hľadiska zvuku, vibrácii a tepla 
 Očistite elektrický motor a odstráňte akékoľvek poškodenie a koróziu  
 Zmerajte napätie, odber prúdu a symetriu fáz  
 Skontrolujte pevné osadenie svoriek vo svorkovnici, dotiahnite podľa potreby 
 Skontrolujte ochranný vodič, dotiahnite alebo vymeňte podľa potreby  
 Káblové trasy(napr. káblové kanály) skontrolovať na znečistenie a prípadne nečistoty 

odstrániť stlačeným vzduchom a priemyselným vysávačom a zmyť vlhkou handrou s 
vhodným čistiacim prostriedkom. 

 

Elektrický motor – Údržba podľa potreby  

 Vymeňte ložiská (nie neskôr ako na konci teoretickej prevádzkovej životnosti) 
 Namažte ložiská. Dodržiavajte pokyny výrobcu!  
 

Remeňový pohon – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte remeňový pohon z hľadiska znečistenia, poškodenia, opotrebenia, napnutia 
súosovosti remeníc motora a ventilátora (tolerancia < 0,4°; d.h. < 7 mm/m), skontrolujte 
fungovanie a upevnenie (pozrite nastavenie krútiaceho momentu) 

 Skontrolujte ochranné zariadenia z hľadiska poškodenia, upevnenia, a fungovania  
 

Remeňový pohon – Údržba podľa potreby 

 Vymeňte sadu remeňov 
 Nastavte súosovosť remenice motora a ventilátora  
 Napnite remene  (pozrite stranu 47) 
 Očistite remeňový pohon  
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Spojka pohonu – Pravidelná údržba  

 Dodržiavajte pokynu výrobcu! 
 Skontrolujte spojku pohonu z hľadiska fungovania, znečistenia, poškodenia, korózie 

a upevnenia  
 Skontrolujte teplotu 
 

Spojka pohonu – Údržba podľa potreby  

 Dodržiavajte pokyny výrobcu! 
 Vymeňte olej 
 Očistite spojku pohonu 

 
 

 
Doťahovacie momenty pre zaistenie puzdier  

Typ puzdra 1008 
1108 

1210 
1215 

1610 
1615 

2012 
2017 

2517 
2525 

3020 
3030 

3525 
3535 

4030 
4040 

4535 
4545 

5040 
5050 

Doťahovací 
moment 

[Nm] 
6 20 20 30 50 90 115 170 190 270 

 
Vybratie motora 

Pri vyberaní motora používajte iba vhodné a dovolené zariadenia na manipuláciu s 
bremenom. Pri použití integrovaného zariadenia na vyberania motora, zabezpečte, aby bola 
jednotka dostatočne stabilná, napríklad upevnením do základu.  
 
Odstavenie 

Odoberte klinové remene pri čase odstavenia dlhšom ako 3 mesiace, aby ste sa vyhli 
bodovému zaťaženiu ložísk. 
Vymeňte ložiská pred opätovným uvedením do prevádzky, v prípade ak je odstavenie z 
prevádzky dlhšie ako jeden rok, alebo vymeňte mazivo, ak ložiská majú mazacie zariadenie 
a znovu namažte ložiská. Dodržiavajte pokyny výrobcu.  
 

 

Určenie sily predpätia pre klinové remene  DIN 7753 
 

Napnutie remeňa 

Napnutie remeňa má byť merané vhodným meracím prístrojom v súlade s pokynmi (t.j. 
meracím prístrojom na meranie sily predpätia) a nastavte. Dodržiavajte prevádzkové pokyny 
pre merací prístroj.  
 
 Zmerajte vzdialenosť osí remeníc A (v metroch) 
 Vynásobte túto vzdialenosť 16. Výsledok je priehyb remeňa (S) v milimetroch  
 Použite dostatočnú silu v strede nameranej vzdialenosti remeníc (A) tak, aby ste dosiahli 

vypočítaný priehyb remeňa 
 Zmerajte silu potrebnú na dosiahnutie priehybu  
 Porovnajte priehybovú silu (F) s tabuľkovými hodnotami  
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Nastavte vyššie hodnoty pre fázu spustenia nových pohonov. Odskúšajte silu potrebnú na 
priehyb (F) po niekoľkých hodinách prevádzky a nastavte podľa potreby.  
 

 
A – Osová vzdialenosť; S – Priehyb remeňa; F – Priehybová sila  
 
Poznámka 

Pre jedno remeňové pohony je ľahšie použiť pravítko pre nastavenie priehybu.  
 
Hodnoty, ktoré sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke sa uplatňujú iba na úzke klinové remene 
podľa normy DIN 7753.  
Pri použití iných klinových remeňov je potrebné konzultovať s výrobcom. 
 
Sila (F) pre priehyb (S) = 16 mm na meter vzdialeností osí (A) 

Profil Účinný priemer d 
malej remenice [mm] 

Priehybová sila F [N] 

SPZ 67  

100 

to 

to 

95 

140 

10 

15 

to 

to 

15 

20 

SPA 100 

140 

224 

to 

to 

to 

132 

200 

250 

20 

28 

40 

to 

to 

to 

27 

35 

45 

SPB 160 

236 

to 

to 

224 

315 

35 

50 

to 

to 

50 

65 

SPC 224 

375 

to 

to 

355 

560 

60 

90 

to 

to 

90 

120 
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Vzduchový filter 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

Inštalácia filtračných vložiek 

 

 Starostlivo upevnite filtračné vložky do rámov  pomocou upínacích spôn alebo kotviacich 
úpiniek, bajonetové spoje filtračných vložiek majú byť dotiahnuté.   

 Nezachyťte ani nepoškoďte filtrové vložky  
 Skontrolujte správne osadenie filtrovej vložky v ráme, či odoláva prúdu vzduchu 
 

 

Monitorovanie filtra 

Aby ste mohli kontrolovať stupeň znečistenia vzduchových filtrov (s výnimkou filtrov s 
aktívnym uhlím), odporúča sa namontovať na obslužnej strane zariadenia diferenčný snímač 
tlaku. 

 
Koncová strata filtra 

Odporúčaná konečná tlaková strata pre filtre podľa EN 779 

Trieda filtra Odporúčaná koncová strata  

(spodná hodnota) 

ISO coarse 

 

ISO ePM1,  

ISO ePM2,5,  

ISO ePM10 

50 Pa + počiatočná tlaková strata  alebo 3x počiatočná tlaková strata 

 

 

100 Pa + počiatočná tlaková strata  alebo 3x počiatočná tlaková strata  

 
Odporúčaná konečná tlaková strata pre filtre podľa EN 779 

Trieda filtra Odporúčaná koncová strata  

G1 - G4 

M5 - M6, F7 

F8 - F9 

E10 - E12, H13 

150 Pa 

200 Pa 

300 Pa 

500 Pa 
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Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Alergické reakcie na pokožke , očiach alebo dýchacích orgánov v dôsledku kontaktu s 
prachom filtra. Nie je možné vylúčiť kontamináciu vírusmi, baktériami, .... Používajte 
ochranné odevy, rukavice, okuliare  a dýchacie masky počas údržby, čistenia a výmeny 
filtrov. Zabráňte znečisteniu okolia a nových filtrov. 
 

 

Výmena filtrov 

Majte skladom najmenej jednu sadu filtrov na výmenu. Skladujte ich na suchom mieste bez 
prachu. Zabráňte znečisteniu a poškodeniu. Nepoužívajte filtre po dobe životnosti.  
 

 

Školenie 

Prevádzkovateľ vzduchotechnickej jednotky musí poskytnúť zaškolenie pre pracovníkov 
údržby. Musia byť dodržané odporúčania pre servis a údržbu podľa normy VDI 6022. 
 

Vzduchové filtre – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte filtrové vložky z hľadiska hygieny, znečistenia, zápachu, poškodenia a 
korózie  

 Prachový filter: Skontrolujte rozdiel tlakov manometrom  
 Filter s aktívnym uhlím: V prípade regulácie je vyhovujúce vyskúšať filter senzoricky na 

čuchové vnemy. (Pre objektívne určenie zvyškovej životnosti a s tým smernej hodnoty 
pre interval údržby môže byť u výrobcu filtra vykonaná laboratórna skúška stupňa 
nasýtenia aktívneho uhlia). Váženie filtračnej patróny nemá vo všeobecnosti s ohľadom 
na životnosť výpovednú schopnosť, keďže hmotnostný prírastok pochádza vo väčšej 
miere najmä zo zachytenej vlhkosti. 

 Skontrolujte osadenie filtra z hľadiska netesností 
 

Vzduchové filtre – Údržba podľa potreby  

 Vymeňte filtrové vložky okamžite, ak sú značne znečistené, poškodené, zapáchajú alebo 
netesnia a pri dosiahnutí koncovej tlakovej straty, alebo časového intervalu: 

1. filtrové vložky najmenej po 12 mesiacoch  

2. filtrové vložky najmenej po 24 mesiacoch  

 

Skoršia výmena filtra môže byť žiaduca, ak zmeny na strane budovy alebo zmiešavania 
spôsobili významné namáhanie filtra alebo následne po hygienickej inšpekcii. Výmena len 
jednej filtrovej vložky je dovolená, iba ak sú poškodené jednotlivé diely a za predpokladu, že 
posledná výmena nebola staršia ako 6 mesiacov.  

 
Pri výmene filtrových vložiek dodržiavajte miestne predpisy pre ochranu životného 
prostredia. 
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Tlmič hluku 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Používajte osobné ochranné prostriedky (respiračné masky) pri práci na akustických 
tlmičoch. 
 

 

Kontrola 

Skontrolujte tlmiče hluku z hľadiska poškodenia a znečistenia. Kvôli opravám a čisteniu 
pozrite v nasledujúcom.  

 

Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Používajte osobné ochranné prostriedky (respiračné masky) pri práci na akustických 
tlmičoch. 
 

 

Tlmič hluku – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte tlmiče hluku z hľadiska hygieny, znečistenia, poškodenia a korózie. 

 

Tlmiče hluku – Údržba podľa potreby  

 Očistite tlmiče hluku (pozrite v nasledujúcom), opravte ich pomocou opravárenskej sady 
a odstráňte koróziu, odoberte kontaktné vzorky podľa potreby.  

 
 

Čistenie 

Použite vysávač na vyčistenie povrchov.  
 

 

 Upozornenie 
Nepoškoďte absorpčný materiál.  
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Ohrievač (teplá voda, para, SZT –glykolový 
okruh) 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
 
V prípade tepelných výmenníkov, ktoré obsahujú chladivo, dodržiavajte pokyny uvedené na 
strane 62 pre chladiace zariadenie, tepelné čerpadlo  a split klimatizačné jednotky! 
 

 

 

Upozornenie 
Nepoužívajte žiadne horúce médium počas plnenia, odvzdušňovania alebo vypúšťania 
pretože existuje nebezpečenstvo obarenia.  

 
 

 

Upozornenie 
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
 

 

Upozornenie 
Zabráňte kontaktu so soľankou pri napĺňaní a vypúšťaní. Nebezpečenstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodržiavajte pokyny výrobcu!  

 
 

 

Upozornenie 
Neprekračujte dovolený tlakový rozsah (pozrite technickú špecifikáciu).  
Aby ste zabránili zamrznutiu ohrievača: 
Pridajte proti mrznúci prípravok alebo nainštalujte proti mrazovú ochranu na strane 
vzduchu, vody, alebo kondenzátu v závislosti na návrhu a konštrukcii jednotky.  
 
Aby ste zabránili poškodeniu jednotky v dôsledku prehriatia, prevádzkujte parný ohrievač 
iba vtedy, ak je ventilátor v chode. Zabezpečte reguláciu prietoku alebo obmedzenie 
teploty.  
 

 

Kontrola 

Skontrolujte napojenia vstupu a výstupu z hľadiska funkčnosti (proti prúdový princíp).  
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Plnenie 

Zariadenie musí byť v súlade s predpisom VDI 2035 vypláchnuté (odstránenie znečistenia) 
a malo by byť  naplnené teplonosným médiom v odpovedajúcej koncentrácií podľa 
technickej špecifikácie. V prípade, že sa systém nevypláchne, alebo sa vypláchne 
nedostatočne, vo výmenníku tepla môže zostať zvyškový olej (z mazania počas výrobného 
procesu). Zvyškový olej musí byť rozpustený  počas vyplachovania, ináč olej zostane v 
systéme. Voda / nemrznúce zmesi majú lipofilické vlastnosti  a olej je rozpustený do 
zmesi.  Následne, olej/voda /nemrznúca zmes  cirkulujú v systéme a poškodzujú tesnenia, 
ktoré nie sú odolné voči oleju. V uzatvorených okruhoch (napríklad v systéme výmenníkov s 
glykolovým okruhom), sa všeobecne odporúča použitie tesnení, ktoré sú odolné olejom.  
 
Kvalita vody by mala byť podľa VDI 2035. Príliš vysoká koncentrácia glykolu vedie 
k zníženému výkonu, príliš nízka koncentrácia glykolu vedie k poškodeniu v dôsledku 
zmrznutia.  
 
Odvzdušnenie 

Ohrievač vzduchu musí byť v súlade s predpisom VDI 2035 pri plnení systému v najvyššom 
bode dôkladne odvzdušnený. Aby ste tak urobili, uvoľnite odvzdušňovaciu skrutku do hornej 
polohy, alebo odoberte odvzdušňovaciu skrutku.  
Pri nesprávnom odvzdušnení sa v ohrievači vytvárajú vzduchové bubliny, čo vedie k 
zníženiu výkonu.  
Odporúčanie: odvzdušňovací systém (uzatvárací ventil s hadicovým nástavcom) 
 
Po uvedení do prevádzky 

Po uvedení do prevádzky skontrolujte skrutkové spoje príruby z hľadiska tesnosti a 
dotiahnite ich podľa potreby. 
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Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
 
V prípade tepelných výmenníkov, ktoré obsahujú chladivo, dodržiavajte pokyny uvedené na 
strane 62 pre chladiace zariadenie, tepelné čerpadlo  a split klimatizačné jednotky! 
 

 

 

Upozornenie 
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
 

 

Upozornenie  
Pred začatím prác nechajte diely ochladiť/ohriať na teplotu okolia.  

 
 

 

Upozornenie 
Zabráňte kontaktu so soľankou pri napĺňaní a vypúšťaní. Nebezpečenstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodržiavajte pokyny výrobcu!  

 
 

Ohrievač – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte ohrievač z hľadiska hygieny, znečistenia na strane vzduchu, poškodenia, 
netesností a korózie 

 Odvzdušnite ohrievač 
 Skontrolujte prívod / odvod z hľadiska fungovania  
 Skontrolujte protimrazovú ochranu z hľadiska fungovania (určite protimrazovú 

koncentráciu alebo termostat pomocou chladiaceho spreja)  
 

Ohrievač – Údržba podľa potreby  

 Očistite ohrievač na strane vzduchu (pozrite v nasledujúcom), odstráňte poškodenie, 
netesnosti a koróziu  

 
 

Čistenie 

Očistite zmontované ohrievače alebo ak nie sú prístupné, vytiahnite ich na vyčistenie, 
Odstránené nečistoty sa nesmú dostať do priľahlých častí jednotky. Opatrne odstráňte 
nečistoty a znečistenú vodu.  
 
Dodržiavajte nasledujúce body:  
 Neohýbajte lamely  
 Vyfúkajte stlačeným vzduchom v opačnom smere  
 Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo vysokotlakový parný čistič  
 Čistite vodou a s malým tlakom  
 
Čistiace prostriedky 

V prípade potreby použite čistiace prostriedky s hodnotou pH medzi 7 a 9.  
 

 

Odstavenie 

V prípade dlhšej odstávky, najmä ak existuje riziko zamrznutia, všetky tepelné výmenníky 
(napríklad vzduch/voda a solanka/voda) musia byť kompletne vypustené ak nebola použitá 
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protimrznúca zmes. Na tento účel odoberte všetky odvzdušňovacie a vypúšťacie skrutky. 
Potom pre celkové vyprázdnenie prefúknite vzduchom (stlačeným vzduchom, ventilátorom, 
a pod.) každý tepelný výmenník, pretože až do 50% kvapaliny môže zostať v tepelnom 
výmenníku počas voľného vypúšťania, čo spôsobuje vyššie riziko poškodenia počas mrazu. 
Odstráňte soľanku v súlade s pokynmi výrobcu.  
 
Demontáž/montáž 

Po odstavení tepelného výmenníka z prevádzky a demontáži regulačného uzla čelný panel 
odskrutkovať s nástavcom Torx-(T25) alebo skrutkovačom s plochým ostrím.  
(Chladič vzduchu: zaslepovací plech odskrutkovať od nosného rámu)  
Tepelný výmenník vrátane čelného panelu vytiahnuť dopredu (výmenník prípadne podložiť).  
Skontrolovať poškodenia tesnení a prípadne vymeniť. Montáž v obrátenom poradí. 
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Elektrický vzduchový ohrievač  
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
 

 

Pozor  
Horúce povrchy v dôsledku tepelnej radiácie od elektrického ohrievača, ak je elektrický 
ohrievač umiestnený na konci jednotky 
Popáleniny pri dotyku povrchov (potrubie, koncový prvok) 
 Umožnite dobeh ventilátora, aby sa schladil na teplotu v miestnosti. 
 Použite rukavice s odolnosťou proti teplu. 
 

 

 Poznámka 

Tepelná radiácia od elektrického ohrievača 

Poškodenie komponentov a súčiastok v smere prúdenia vzduchu 

 Ak je elektrický ohrievač umiestnený na konci jednotky, je potrebné dodržať vzdialenosť 
300 mm medzi výstupom z jednotky a prvým komponentom inštalovaným v potrubí. 

 Komponenty inštalované v potrubí musia byť odolné voči pôsobeniu tepla.  
 

 

Bezpečnostný termostat  

Každý elektrický ohrievač vzduchu musí byť vybavený plne otestovaným bezpečnostným 
termostatom s manuálnym resetom. Otestujte jeho fungovanie horúco vzdušným sušičom.  
 
Odporúčanie 

Trojstupňový termostat namontovaný priamo za elektrický ohrievač v smere prúdenia 
vzduchu: 
 “Ventilátor” – nastavená hodnota: 40 °C. 
 “Tepelná poistka” – nastavená hodnota: 70 °C. 
 „Bezpečnostné  obmedzenie teploty” – nastavená hodnota: 90°C. 

 
 

 

Upozornenie 
Elektrické ohrievače smú byť prevádzkované iba vtedy, ak je k dispozícii kontrola prietoku. 
V dôsledku prehriatia môže dôjsť k poškodeniu elektrického ohrievača, opláštenia 
a ostatných namontovaných častí ak je systém v prevádzke bez dostatočného chladenia 
(t.j. systém je vypnutý hlavným vypínačom, pričom je elektrický ohrievač vzduchu stále 
zapnutý) alebo v prípade núdzového vypnutia systému, spusteného bezpečnostnými 
zariadeniami. 
Musí byť dodržaná minimálna rýchlosť vzduchu  2m/s  aj pri nominálnom výkone aj pri 
čiastočnom výkone. Toto nastavenie musí byť osobitne monitorované počas inštalácie, aby 
sa zabránilo nedostatočnej rýchlosti vzduchu. Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste 
zabránili popáleniu pokožky.  
 

 

Kontrola prietoku 

Prietok vzduchu je monitorovaný meraním rozdielu tlaku na ventilátorovej jednotke, s 
použitím tlakového spínača. Fungovanie musí byť skontrolované počas uvedenia do 
prevádzky.  
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Minimálne vzdialenosti ku komponentom 

Minimálna vzdialenosť pre komponenty, ktoré nie sú žiaruvzdorné je L06 (612 mm). Pre 
komponenty, ktoré sú žiaruvzdorné je minimálna vzdialenosť L03 (306 mm). Aby ste 
zabránili popáleninám a poškodeniu, napojenia na vetrací system musí byť žiaruvzdorné. 
 
Spotreba prúdu 

Spotreba prúdu musí byť skontrolovaná meraním na všetkých troch fázach. Pozrite si štítok 
kvôli menovitým údajom. Ak sú menovité hodnoty prekročené, musíte informovať robatherm 
technický servis.  
 

 

Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
 

 

Upozornenie  
Pred začatím prác nechajte diely ochladiť/ohriať na teplotu okolia.  

 
 

Elektrický ohrievač – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte fungovanie kontroly prietoku vzduchu, kvôli tomu odoberte tlakové meracie 
trubky z kontroly tlaku vzduchu. Predtým musíte vypnúť zariadenie.  

 Skontrolujte elektrický ohrievač z hľadiska fungovania, hygieny, znečistenia, poškodenia, 
korózie a upevnenia 

 Skontrolujte fungovanie bezpečnostného obmedzenia teploty (pozrite uvedenie do 
prevádzky) 

 

Elektrický ohrievač – Údržba podľa potreby  

 Očistite elektrický ohrievač, odstráňte vodný kameň, poškodenie, koróziu a dotiahnite 
spoje.  
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Chladič (vodný, priamy výparník, SZT –
glykolový okruh) 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
 
V prípade tepelných výmenníkov, ktoré obsahujú chladivo, dodržiavajte pokyny uvedené na 
strane 62 pre chladiace zariadenie, tepelné čerpadlo  a split klimatizačné jednotky! 
 

 

 

Upozornenie 
Zabráňte kontaktu so soľankou pri napĺňaní a vypúšťaní. Nebezpečenstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodržiavajte pokyny výrobcu!  

 
 

 

Upozornenie 
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
 

 

Upozornenie 
Neprekračujte dovolený tlakový rozsah. 
Aby ste zabránili zamrznutiu chladiča:  
Pridajte nemrznúci prostriedok alebo namontujte chladič za pred-ohrievač v smere 
prúdenia vzduchu.  
 

 

Kontrola 

Skontrolujte funkčnosť napojenia na prívode a odvode (protiprúdový princíp). V prípade 
priameho výparníka po otvorení v mieste napojenia tepelného výmenníka musí so syčaním 
unikať dusíkový ochranný plyn. Ináč by tam boli netesnosti, prosím informujte náš technický 
servis. 
  

 

Plnenie 

Systém musí byť vypláchnutý (odstránenie znečistenia) a mal by byť naplnený médiom 
tepelného výmenníka ako je uvedené v technickej špecifikácii na správnu koncentráciu.  
V prípade, že sa systém nevypláchne, alebo sa vypláchne nedostatočne, vo výmenníku 
tepla môže zostať zvyškový olej (z mazania počas výrobného procesu). Zvyškový olej musí 
byť rozpustený  počas vyplachovania, ináč olej zostane v systéme. Voda / nemrznúce zmesi 
majú lipofilické vlastnosti  a olej je rozpustený do zmesi.  Následne, olej/voda /nemrznúca 
zmes  cirkulujú v systéme a poškodzujú tesnenia, ktoré nie sú odolné voči oleju. V 
uzatvorených okruhoch (napríklad v systéme výmenníkov s glykolovým okruhom), sa 
všeobecne odporúča použitie tesnení, ktoré sú odolné olejom.  
Kvalita vody podľa VDI 2035. Príliš vysoká koncentrácia glykolu vedie k zníženiu výkonu, 
príliš nízka koncentrácia glykolu môže spôsobiť poškodenie v dôsledku zamrznutia.  
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Chladivo, ktoré vytláča zo vzduchu atmosférický kyslík, môže spôsobiť dusenie a môže byť 
horľavé. V závislosti na klasifikácii chladiva podľa normy ISO 817 sú dovolené iba 
obmedzené množstvá náplní chladiva, osobitne to platí pre horľavé a jedovaté chladivá. V 
Európe musia maximálne náplne byť v súlade s požiadavkami normy EN 378-1 a sú 
stanovené na základe veľkosti okolitého priestoru, miesta inštalácie a príslušnej klasifikácie 
chladiva. Z medzinárodného hľadiska sa výpočet vykonáva podľa normy IEC 60335-2-40 
(alebo časti 2-89) alebo ISO 5149. Podrobné informácie o príslušnom type chladiva nájdete 
v jeho bezpečnostnom technickom liste.  

 

V prípade použitia priameho výparníka s externým chladiacim zariadením, je 
zodpovednosťou dodávateľa celého systému zabezpečiť dodržanie hodnoty maximálneho 
množstva náplne. 
 

 

Odvzdušňovanie 

Podľa VDI 2035 pri plnení systému starostlivo odvzdušnite chladič hydraulického systému 
spätného získavania tepla v najvyššom mieste systému. Pre tento účel odskrutkujte 
odvzdušňovaciu skrutku na vrchu pripojenia alebo otvorte samostatnú odvzdušňovaciu 
skrutku.  
Ak sa neuskutoční správne odvzdušnenie, v chladiči sa vytvárajú vzduchové bubliny, čo 
vedie k zníženiu výkonu. Odporúčanie: Odvzdušňovací systém (uzatvárací ventil s hadicou).  
 
Po uvedení do prevádzky 

Po uvedení do prevádzky skontrolujte skrutkové spoje príruby z hľadiska netesností a podľa 
potreby ich dotiahnite (pozrite stranu 25). 
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Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
 
V prípade tepelných výmenníkov, ktoré obsahujú chladivo, dodržiavajte pokyny uvedené na 
strane 62 pre chladiace zariadenie, tepelné čerpadlo  a split klimatizačné jednotky! 
 

 

 

Upozornenie 
Zabráňte kontaktu so soľankou pri napĺňaní a vypúšťaní. Nebezpečenstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodržiavajte pokyny výrobcu!  

 
 

 

Upozornenie 
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
 

 

Upozornenie  
Pred začatím prác nechajte diely ochladiť/ohriať na teplotu okolia.  

 
 

Chladič – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte chladič z hľadiska hygieny, znečistenia na strane vzduchu, poškodenia, 
netesností a korózie  

 Odvzdušnite chladič  
 Skontrolujte kondenzačnú vaňu z hľadiska znečistenia, očistite ju podľa potreby  
 Skontrolujte odvod vody a fungovanie sifónu, očistite podľa potreby  
 Skontrolujte hladinu vody v sifóne, podľa potreby doplňte  
 Skontrolujte prívod /odvod z hľadiska funkčnosti 
 Skontrolujte protimrazovú ochranu z hľadiska fungovania (určite protimrazovú 

koncentráciu alebo termostat pomocou chladiaceho spreja) 
 Skontrolujte priame vyparovanie z hľadiska namrznutia  

 

Chladič – Údržba podľa potreby  

 Očistite chladič na strane vzduchu (pozrite nižšie), odstráňte poškodenie, netesností 
a koróziu  

 

Odlučovač kvapiek – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte odlučovač kvapiek z hľadiska hygieny, znečistenia, penenia, poškodenia, 
usadenín a korózie  

 

Odlučovač kvapiek – Údržba podľa potreby  

 Očistite a urobte servis odlučovača kvapiek: Vytiahnite kazetu, rozmontujte a osobitne 
očistite jednotlivé profily, odstráňte poškodenie a koróziu  
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Čistenie 

Očistite tepelné výmenníky, ktoré sú už zmontované, alebo ak nie sú prístupné vytiahnite ich 
na čistenie. Nečistoty, ktoré boli odstránené sa nesmú dostať do susediacich častí jednotky. 
Starostlivo odstráňte nečistoty a znečistenú vodu.  
 
Dodržiavajte nasledujúce body:  
 Zabráňte deformácii lamiel 
 Vyfúkajte stlačeným vzduchom v opačnom smere  
 Nepoužívajte vysokotlakový čistič lebo vysokotlakový parný čistič 
 Čistite vodou pri nízkom tlaku  
 
Čistiace prostriedky 

Používajte čistiace prostriedky s hodnotou pH medzi 7 a 9 v prípade potreby.  
 

 

Odstavenie 

V prípade dlhšej odstávky, najmä ak existuje riziko zamrznutia, všetky tepelné výmenníky 
(napríklad vzduch/voda a solanka/voda) musia byť kompletne vypustené ak nebola použitá 
protimrznúca zmes. Na tento účel odoberte všetky odvzdušňovacie a vypúšťacie skrutky. 
Potom pre celkové vyprázdnenie prefúknite vzduchom (stlačeným vzduchom, ventilátorom, 
a pod.) každý tepelný výmenník, pretože až do 50% kvapaliny môže zostať v tepelnom 
výmenníku počas voľného vypúšťania, čo spôsobuje vyššie riziko poškodenia počas mrazu. 
Odstráňte soľanku v súlade s pokynmi výrobcu.  
 
Demontáž/montáž 

Po odstavení tepelného výmenníka z prevádzky a demontáži regulačného uzla čelný panel 
odskrutkovať s nástavcom Torx-(T25) alebo skrutkovačom s plochým ostrím.  
(Chladič vzduchu: zaslepovací plech odskrutkovať od nosného rámu)  
Tepelný výmenník vrátane čelného panelu vytiahnuť dopredu (výmenník prípadne podložiť).  
Skontrolovať poškodenia tesnení a prípadne vymeniť. Montáž v obrátenom poradí. 
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Inštalácie chladenia, a kondenzačná jednotka 
split  tepelné čerpadlo 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Výstraha 
Zabráňte akémukoľvek fyzickému kontaktu s chladivom, nakoľko tento môže spôsobiť 
omrzliny na koži a končatinách alebo poškodenie sietnice oka. Používajte osobné 
ochranné pomôcky proti účinkom chladív BGV D4 (okuliare, rukavice atď.)! 
 
Chladivo (bez chuti a zápachu) vytláča atmosférický kyslík zo vzduchu a môže spôsobiť 
dusenie. Aj po vyvetraní vstupujte do strojovne vybavení účinnými prostriedkami na 
ochranu dýchacích ciest.   
 
Chladivá a kompresorový olej vytvárajú v prítomnosti otvoreného ohňa škodlivé a jedovaté 
látky. Nevdychujte! V strojovni nefajčite! 
 
Pri dotyku alebo prehltnutí kompresorového oleja môže dôjsť k alergickej reakcii. Vyhnite 
sa fyzickému kontaktu! Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov. 
 

 

Chladivo, ktoré vytláča zo vzduchu atmosférický kyslík, môže spôsobiť dusenie a môže byť 
horľavé. V závislosti na klasifikácii chladiva podľa normy ISO 817 sú dovolené iba 
obmedzené množstvá náplní chladiva, osobitne to platí pre horľavé a jedovaté chladivá. V 
Európe musia maximálne náplne byť v súlade s požiadavkami normy EN 378-1 a sú 
stanovené na základe veľkosti okolitého priestoru, miesta inštalácie a príslušnej klasifikácie 
chladiva. Z medzinárodného hľadiska sa výpočet vykonáva podľa normy IEC 60335-2-40 
(alebo časti 2-89) alebo ISO 5149. Podrobné informácie o príslušnom type chladiva nájdete 
v jeho bezpečnostnom technickom liste.  
 

 

 

Upozornenie 
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
 

 

Upozornenie 
Dokončenie a uvedenie do prevádzky inštalácii chladenia smie vykonávať iba výrobca 
alebo iný expert poverený výrobcom, práce údržby a servisu smie vykonávať iba 
kvalifikovaný personál.  
 
Pri všetkých prácach musia byť dodržané požiadavky servisnej príručky (požiadajte v 
prípade potreby) a platné normy a smernice (t.j. STN EN 378, BGR 500 a ES smernica o F 
Plynoch spotrebičoch).  
 

 

Požiadavky pre uvedenie do prevádzky 

Musia byť splnené všetky stavebné požiadavky ako je prístupnosť, dokončenie jednotky a 
inštalácia vzduchotechnického potrubia, difúzne tesná izolácia potrubia mimo 
vzduchotechnickú jednotku  a neprerušovaná dostupnosť všetkých napájacích médií. Musí 
byť k   dispozícii a funkčný snímač chladiva pre monitorovanie na mieste inštalácie a vhodné 
vetranie miesta inštalácie.  Naviac musí existovať možnosť prevádzkovať systém v 
požadovaných pracovných fázach.  
 
Podmienka pre záruku 

Podmienkou pre záruku je vytvorenie zmluvy o údržbe s kvalifikovanou spoločnosťou, ktorá 
sa špecializuje na chladiarenskú techniku spolu so záznamami o vykonaní prác údržby.  
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Prevádzka systému 

Prevádzka chladiacej jednotky je povolená len vtedy, ak je v chode VZT jednotka. Prietok 
vzduchu musí byť minimálne 25% nominálneho prietokového množstva vzduchu. 
Poruchy chladiacej jednotky sú zobrazené na rozvádzači. Podľa nemeckého predpisu pre 
bezpečnosť v priemysle (BetrSichV) takého jednotky vyžadujú špeciálny dohľad, vrátane 
špecifických požiadaviek na operátorov, ktoré musia byť splnené podľa §14 Nemeckého 
Nariadenia pre bezpečnosť v priemysle. Naviac musia byť dodržané prislúchajúce lokálne 
legislatívne požiadavky. 
 
Údržba a kontrola 

Kvôli požiadavkám pozrite servisnú príručku pre inštalácie chladenia.  
 
Pravidelné skúšanie 

Zariadenie a jeho časti podliehajú čiastočne podľa §15 Smernice o priemyselnej bezpečnosti 
(BetrSichV) opakovaným skúškam vykonaným spôsobilou osobou resp. schválenou 
kontrolnou stanicou. Dodržiavajte ďalšie súvisiace právne predpisy podľa príslušného miesta 
inštalácie.  
 

 

 

Upozornenie 
Používajte iba olej, ktorý schválil výrobca kompresora (pozrite informácie na kompresore), 
pretože by ináč mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.  

 
 

Odstavenie 

Kvôli požiadavkám pozrite servisnú príručku pre inštalácie chladenia.  
 
Pri likvidácii chladiva, alebo kompresorového oleja dodržiavajte predpisy platné pre ochranu 
životného prostredia.  
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Rotačný tepelný výmenník 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpečenstvo pomliaždenia a poškriabania končatín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické čistenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

 

Kontrola 

Pred uvedením do prevádzky zabezpečte, aby žiadne predmety nebránili voľnému pohybu 
rotora. Odstráňte akékoľvek cudzie predmety a znečistenie.  
 
Tesniace pásky 

Skontrolujte dosadací tlak tesniacich pások. Musia byť umiestnené podľa možnosti čo 
najbližšie k tepelnej hmote a musí sa zabrániť priamemu zošmyknutiu pások dokonca aj pri 
prevádzkovom tlaku.  
 
Uloženie 

V princípe je uloženie rotora nastavené vo výrobe. V závislosti na podmienkach inštalácie 
môže byť potrebné nejaké prestavenie. Prosím dodržiavajte pokyny výrobcu.  
 
Pohon 

Otvorte revízny kryt na označenom rohu rotora a skontrolujte, či má klinový remeň 
dostatočné napnutie z napínacieho zariadenia, skráťte klinový remeň podľa potreby:  
 Otvorte kĺbový zámok 
 V prípade potreby skráťte remeň 
 Zatvorte kĺbový zámok  
 Dajte späť revízny kryt  
 
Vzhľadom na to, že klinový remeň podlieha prirodzenému natiahnutiu, napnutie klinového 
remeňa by malo byť pravidelne kontrolované najmä prvých 400 hodín prevádzky. 
 
Uveďte motor pohonu do prevádzky. U ovládača rotora dodržiavajte prevádzkové pokyny 
jeho výrobcu. 
Skontrolujte prednastavené otáčky rotora (napríklad 10 ot/min pre  10 V vstupný signál)  
 
Smer otáčania 

Skontrolujte smer otáčania rotora (šípka). Ak je to potrebné, zmeňte elektrické napojenie 
motora. Ak je nainštalovaná pracia zóna, akumulačná hmota sa musí otáčať od 
vyfukovaného vzduchu cez praciu komoru do prívodného vzduchu.  
 

 

Adiabatické zvlhčovanie odvádzaného vzduchu   

Nadmernej vlhkosti by sa malo zabrániť pred rotorom , aby sa predchádzalo zmáčaniu 
akumulačnej hmoty. Ak je to možné, zvlhčovač by mal pracovať s vodou po reverznej 
osmóze. 
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Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpečenstvo pomliaždenia a poškriabania končatín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické čistenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

 

 

Upozornenie  
Aby sa zabránilo poškodeniu pri čistení, prúd vzduchu alebo vody by mal byť nasmerovaný 
na povrch tepelného výmenníka iba pod pravým uhlom.  

 
 

Rotor-HRS – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte rotor HRS(spätného získavania tepla) z hľadiska hygieny, cudzích 
predmetov, znečistenia, poškodenia a korózie  

 Skontrolujte tesniace pásky z hľadiska znečistenia, cudzích predmetov, a dasadacieho 
tlaku (pozrite vyššie)  

 Skontrolujte hnací remeň z hľadiska opotrebenia a napnutia, skráťte (pozrite vyššie) 
alebo vymeňte v prípade potreby  

 Skontrolujte vyváženosť rotora a bočné rázy 
 Skontrolujte ložiská, či nemajú nesprávnu teplotu, vibrácie alebo hlučnosť počas chodu 

a vymeňte podľa potreby (najneskôr na konci teoretickej životnosti) 
 Skontrolujte odvod vody a sifón z hľadiska fungovania a v prípade potreby vyčistite 
 Skontrolujte hladinu vody v sifóne, doplňte podľa potreby 
 Skontrolujte fungovanie regulácie rotora, v prípade potreby nastavte snímač.  
 

Rotor-HRS – Údržba podľa potreby  

 Odstráňte cudzie predmety, znečistenie, poškodenie a koróziu 
 Očistite teleso rotora pomocou stlačeného vzduchu alebo vysokotlakovým čističom  

(výhradne vodou bez prídavných látok), starostlivo odstráňte znečistenú vodu  
 Očistite tesniace pásky, vymeňte ak sú opotrebované  
 Nastavte dosadací tlak tesniacich pások (pozrite vyššie)  
 Vyvážte alebo osovo nastavte rotor  
 

 

Odstavenie 

Ak je rotor vyradený z prevádzky na dlhšiu dobu (napríklad leto), občasne ho zapnite, aby 
ste udržiavali jeho samočistiacu funkciu. 
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Doskový tepelný výmenník 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Aby ste zabránili poškodeniu tepelného výmenníka, neprekračujte maximálny dovolený 
tlakový rozdiel medzi prívodným/vratným vzduchom (v závislosti na type približne 1000 
Pa). Dodržiavajte poznámky pre uzatváracie klapky (pozrite strana 41).  
 

 

Kontrola 

Skontrolujte (a očistite v prípade potreby) doskový tepelný výmenník z hľadiska cudzích 
predmetov a znečistenia (pozrite nižšie). 
 

 

Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie  
Aby sa zabránilo poškodeniu pri čistení, prúd vzduchu alebo vody by mal byť nasmerovaný 
na povrch tepelného výmenníka iba pod pravým uhlom.  

 
 

Doskový tepelný výmenník – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte doskový tepelný výmenník z hľadiska hygieny, cudzích predmetov, 
znečistenia, poškodenia a korózie  

 Skontrolujte odvod vody a sifón, podľa potreby očistite  
 Skontrolujte hladinu vody v sifóne, doplňte podľa potreby  

 

Doskový tepelný výmenník – Údržba podľa potreby  

 Odstráňte cudzie predmety, znečistenie, poškodenie a koróziu  
 Očistite stlačeným vzduchom alebo vysokotlakovým čističom (Používajte iba vodu bez 

prísad); starostlivo odstráňte špinavú vodu 
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Tepelné trubice  
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

Kontrola 

Skontrolujte (a podľa potreby očistite ) tepelné trubice z hľadiska cudzích predmetov 
a znečistenia (pozrite v nasledujúcom). 
 

 

Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nebezpečenstvo ohrozenia života pri plnení plynu pod vysokým tlakom! Nepoškoďte alebo 
neprehrejte trubice (napríklad zváracím horákom).  

 
 

Tepelné trubice – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte tepelné trubice z hľadiska hygieny, znečistenia, poškodenia a korózie  
 Skontrolujte odvod vody a sifón, v prípade potreby očistite  
 Skontrolujte hladinu vody v sifóne, doplňte podľa potreby  

 

Tepelné trubice – Údržba podľa potreby  

 Očistite tepelné trubice na strane vzduchu (pozrite nižšie), odstráňte poškodenie 
a koróziu  

 
 

Čistenie 

Dodržiavajte nasledujúce body: 
 Zabráňte deformácii lamiel. 
 Vyfúkajte stlačeným vzduchom v opačnom smere. 
 Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo vysokotlakový parný čistič. 
 Očistite vodou a pri nízkom tlaku. 
 
Čistiace prostriedky 

V prípade potreby používajte čistiace prostriedky s hodnotou pH v rozmedzí od 7 do 9. 
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Odvlhčovací rotor 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpečenstvo pomliaždenia a poškriabania končatín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické čistenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

 

 

Upozornenie 
Ak nie je správne vykonané uvedenie do prevádzky, môžu vzniknúť problémy v závislosti 
na type rotora ako sú prehriatie, poškodenie zamrznutím, erózie telesa rotora, alebo 
problémy s pachmi. Je nutné dodržiavať informácie výrobcu rotora (v prípade potreby na 
požiadanie)! Neprevádzkujte LICI – rotory s napríklad prehriatym vzduchom alebo nečistite 
ich na mokro.  
 
Uvedenie do prevádzky musí byť vykonané v súlade s pokynmi výrobcu rotora 
a s uvedením do prevádzky ako je popísané firmou robatherm (pozrite strana 64).  
 

 

Otáčky rotora 

Odvlhčovací rotor požaduje podstatne menšie otáčky počas odvlhčovania než počas HRS 
prevádzky. Definované otáčky rotora musia byť skontrolované, napríklad počas 
odvlhčovania 10 ot/h pre 2 V vstupný signál (alebo prioritný kontakt zopnutý) a v HRS 
prevádzke 10 ot/min pre 10 V vstupný signál.  
 
Tlakový rozdiel 

Aby ste zabránili znečisteniu privádzaného vzduchu vlhkým regeneračným vzduchom, 
tlakový potenciál ventilátorov by mal byť zvolený takým spôsobom, aby úniky netesnosťami 
systému prúdili zo strany privádzaného vzduchu do regeneračného vzduchu.  
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Údržba 
 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpečenstvo pomliaždenia a poškriabania končatín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické čistenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

 

Práce údržby 

Údržba musí byť vykonaná v súlade s pokynmi výrobcu rotora (požiadajte v prípade potreby)  
 

Odvlhčovací rotor – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte rotor z hľadiska hygieny, cudzích predmetov, znečistenia, poškodenia 
a korózie 

 Skontrolujte tesniace pásky na znečistenie, cudzie predmety a dosadací tlak (pozrite 
vyššie) 

 Skontrolujte hnací remeň z hľadiska opotrebenia a napnutia, skráťte (pozrite vyššie) 
alebo ho vymeňte v prípade potreby  

 Skontrolujte vyváženosť rotora a bočné rázy 
 Skontrolujte ložisko, či nemá nesprávnu teplotu, vibrácie alebo hlučnosť počas chodu 

a v prípade potreby vymeňte  (najneskôr na konci teoretickej životnosti) 
 Skontrolujte fungovanie regulácie rotora, v prípade potreby nastavte snímač  

 

Odvlhčovací rotor – Údržba podľa potreby 

 Odstráňte cudzie predmety, znečistenie, poškodenie a koróziu  
 Očistite teleso rotora v súlade s pokynmi výrobcu rotora. V závislosti na type rotora, 

mokré čistenie môže spôsobiť poškodenie rotora!  
 Očistite tesniace pásky, vymeňte v prípade opotrebovania 
 Nastavte dosadací tlak tesniacich pások (pozrite vyššie) 
 Vyvážte alebo osovo nastavte rotor  
 

 

Odstavenie 

V prípade odstavenia na dlhšiu dobu, občasne uveďte rotor do chodu v súlade s pokynmi 
výrobcu rotora, aby ste udržiavali samočistenie rotora.  
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Spaľovacia komora 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte požiadavky v súlade s DIN 4794, DIN 4755 a DVGW – pracovným listom 
(Nemecká vedecko technická spoločnosť pre plyn a vodu) G600.  
Nebezpečenstvo požiaru v prípade, ak sa dostanú horľavé materiály do styku so 
spaľovacou komorou.  
 

 

 

Upozornenie 
Pred zapálením horáka, vypláchnite, aby ste zabezpečili, že nie je žiadne výbušné 
prostredie. 
 

 

 

Upozornenie 
Prvé uvedenie do prevádzky spaľovacej komory, alebo prislúchajúceho systému musí byť 
vykonané výrobcom, alebo odborníkom, ktorý je poverený výrobcom podľa normy DIN 
4794.  
 

 

Keramická vložka (refers to RWE substitute combustion chamber) 

Skontrolujte polohu keramickej vložky. Musí byť kolmo k zadnej stene. 
 
Emisné hodnoty 

 Maximálna teplota plynu na výstupe: asi 210 °C  pre spaľovacie komory  rady  RWE. 
 Nominálna teplota spalín: asi  170-190 °C pri nominálnom výkone pre kondenzačné 

spaľovacie komory. 
 Minimálna teplota spalín: asi  120 °C pre spaľovacie komory  rady  RWE. 
 
Napojenie 

V prípade horákov dodávaných zákazníkom je nutné vyžiadať schválenie od robatherm z 
hľadiska testu kompatibility s vybranou spaľovacou komorou.  
Inštalácia olejového alebo plynového horáka  v súlade s pokynmi výrobcu.  Napojenie 
horáka na olejové alebo plynové potrubie. Prevádzkové pokyny výrobcu olejového alebo 
plynového horáka musia byť dôsledne dodržané.  
Nainštalujte a prepojte všetky snímače a termostaty. 

 

 

Upozornenie 
Každý systém musí byť vybavený núdzovým vypínačom.  
Môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku prehriatia spaľovacej komory, opláštenia, 
komponentov, atd., ak je jednotka v prevádzke s nedostatočným chladením/jednotka je 
vypnutá cez núdzový vypínač a horák je stále v prevádzke) alebo sú jednotky vypnuté cez 
bezpečnostné prvky. Nebezpečenstvo požiaru, ak sa dostanú horľavé materiály do styku 
so spaľovacou komorou! 
Skontrolujte, či je správna distribúcia prúdenia vzduchu na vstupe a výstupe zo spaľovacej 
komory! 
 

 



Uvedenie do prevádzky a údržba 

 

 © robatherm 71 

Spaľovací vzduch 

Požadované množstvo spaľovacieho vzduchu (environmentálne kompatibilného) približne do 
1 m³/h na kW inštalovaného výkonu horáka. Prívody by mali byť navrhnuté na vnútorné 
prostredie budovy podľa TRGI, na maximálne 1 m/s, min. 150 cm². 
 
Komín 

Urobte napojenie na komín v súlade s predpismi, ktoré sa na to vzťahujú. Systém výfukov 
musí spĺňať predpisy v oblasti stavebníctva a všeobecné predpisy.  
 
Pripravenosť na prevádzku 

Spaľovacie komory rady RWE 
Pripravte na prevádzku: 
 Odvzdušnite rozvod oleja alebo plynu. 
 Skontrolujte nastavené hodnoty trojstupňového termostatu: 

 Horák: približne. 70 °C 
 Ventilátor: približne 40 °C 
 Poloha snímača približne 10 cm za spaľovacou komorou v smere prúdenia vzduchu 

 Pre 2 stupňový horák skontrolujte nastavené hodnoty jednostupňového termostatu: 
približne 60 °C. 

 
Kondenzačná spaľovacia komora 
 Dodržiavajte pokyny dodávateľa spaľovacej komory. Tieto sú súčasťou dodanej 

dokumentácie.  
 
Spotreba plynu  

Spotreba plynu závisí na pracovnom bode a na výkone. Môže byť odhadnutá na základe 
rovnice: 
Spotreba plynu (G20, štandard - m³/h) = 0,11 x výkon (kW) 
 
Horák 

Uveďte horák do prevádzky. Presne dodržiavajte pokyny výrobcu horáka pre uvedenie do 
prevádzky. Zabezpečte prosím, aby bol ventilátor stále v chode. Prívod paliva musí byť 
nastavený takým spôsobom, aby sa neprekročil menovitý výkon QN. Kvôli tomu je potrebné 
používať plynomer pre plynový horák.  
 
Skontrolujte plameň, nesmie sa dotýkať stien spaľovacej komory. Použite predlženie hlavy 
plameňa alebo iný uhol dýzy.  
 

 

Regulačné a bezpečnostné prvky  

Skontrolujte trojstupňový termostat: 
 Ventilátor by mal štartovať pri nastavenej hodnote „ventilátora“ = 40 °C. Funkčná skúška 

napríklad pomocou sušiča horúcim vzduchom. 
 Horák by mal vypínať pri nastavenej hodnote „horáka“ = 70 °C. Funkčná skúška 

napríklad pomocou sušiča horúcim vzduchom.  
 Pre funkčnú skúšku bezpečnostných teplotných limitov ohrejte kapiláru napríklad 

pomocou sušiča horúcim vzduchom. Horák musí vypínať pri približne 100 °C a termostat 
musí zostať zablokovaný. Ak sa tak nestane automaticky, vypnite horák, vymeňte 
trojstupňový termostat a opakujte celý test.  

 Odblokujte bezpečnostné obmedzenie teploty manuálne resetovacím tlačidlom.  
 
Jednostupňový termostat musí byť testovaný rovnakým spôsobom ako trojstupňový 
termostat. Druhý stupeň horáka musí byť zapnutý alebo vypnutý pri približne 60°C. 
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Regulácia klapiek 

U spaľovacích komôr s obtokom musíte skontrolovať smer pohybu klapiek. Ak je to 
potrebné, zmeňte smer otáčania servomotora nastavením spínača (slide switch). Kvôli 
ďalším informáciám pozrite stranu 41.  
 
Regulácia teploty spaľovacej komory: 
 Ak stúpa požiadavka na ohrev, klapka spaľovacej komory sa musí otvárať a klapka 

obtoku sa musí zatvárať. Ak sa znižuje požiadavka na ohrev, klapky konajú obrátene.  
 Aby sa zaručilo adekvátne chladenie spaľovacej komory, klapka spaľovacej komory sa 

smie uzatvoriť na maximálne 10 mm vzdialenosť medzi jednotlivými listami klapky. 
Zabezpečte limitný spínač, ktorý vypne horák. 

 
Regulácia teploty spalín: 
 Ak sa nedosiahne minimálna nastavená hodnota spalín, klapka spaľovacej komory (ak je) 

sa musí uzatvoriť a obtoková klapka sa musí otvoriť. Ak sa prekročí maximálna 
nastavená teplota spalín, výkon horáka musí byť znížený. 

 
 

Emisné hodnoty 

Určite emisné hodnoty podľa DIN 4794.  
 

Spaľovacie komory rady RWE 

 Maximálna teplota spalín: približne 210 °C (mieste predpisy, dodržiavajte najnovšiu 
verziu) 

 Minimálna teplota spalín: približne 150 °C (kvôli zníženiu vytvárania kondenzátu). 
Dodržiavajte minimálny čas prevádzky horáka.  

 
Všetky nastavenia musia byť zdokumentované a vyplnené v záznamoch a protokoloch 
o nastavení.  
 

Kondenzačná spaľovacia komora  

 Pri maximálnom výkone 175 -192°C ( v závislosti na modeli) 
 
Kondenzát 

Potrubie na odvod kondenzátu musí byť odborne napojené a prípadný kondenzát musí byť 
zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi (napríklad ATV informačný list).  
 
Množstvo kondenzátu 

Množstvo vzniknutého kondenzátu závisí na režime prevádzky a na výkone. Je ho možné 
odhadnúť na základe rovnice: 
Množstvo kondenzátu (kg/h) = 0,10 x výkon (kW) 
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Údržba 
 

Interval údržby  

Jednosmenná prevádzka: Min. 1 x za rok 
Dvojsmenná prevádzka: Min. 2 x za rok 
Trojsmenná prevádzka alebo iné režimy prevádzky: Min. 3 x za rok 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
 

 

Upozornenie  
Pred začatím prác nechajte diely ochladiť/ohriať na teplotu okolia.  

 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte požiadavky v súlade s DIN 4794, DIN 4755 a DVGW- pracovným listom 
(Nemecká vedecko technická spoločnosť pre plyn a vodu) G600. 
Pri práci na keramickej vložke, používajte osobné ochranné prostriedky (ochrana pokožky, 
očí a dýchacie prístroje). Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov (požiadajte v prípade 
potreby). Nebezpečenstvo požiaru, ak sa dostanú horľavé materiály do kontaktu so 
spaľovacou komorou.  
 

 

Spaľovacie komory rady RWE 

Spaľovacia komora – Pravidelná údržba 

 Odmontujte horák. Skontrolujte spaľovaciu komoru z hľadiska znečistenia, poškodenia 
a netesností. V prípade zistenia poškodenia, alebo netesností okamžite musíte 
informovať výrobcu, aby uskutočnil potrebné opravy. Horák nesmie byť v prevádzke 
pokiaľ nie je odstránené poškodenie.  

 

Spaľovacia komora – Údržba podľa potreby  

 Po očistení vedľajších plôch, povysávajte spaľovaciu komoru v prípade potreby. 
 

Keramická vložka – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte keramickú vložku z hľadiska poškodenia. Mierne popraskanie je primerané. 
Vymeňte, ak je poškodená alebo zdeformovaná alebo po 5000 hodinách prevádzky. Aby 
ste tak mohli urobiť, odoberte dosku horáka a veko spaľovacej komory.  

 

Opätovne ohrievaný povrch/trubkovnica – Pravidelná údržba 

 Odoberte inšpekčný kryt a čistiaci kryt spaľovacej komory. Odoberte všetky turbulátory 
a skontrolujte celkový stav. Vymeňte v prípade väčšej korózie.  

 Skontrolujte odvod kondenzátu a očistite v prípade potreby  

 

Opätovne ohrievaný povrch / trubkovnica – Údržba podľa potreby  

 Očistite všetky trubky trubkovnice pomocou oceľovej kefy z nehrdzavejúcej ocele 
a povysávajte zberač.  
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Horák – Pravidelná údržba  

 Po dokončení čistenia spaľovacej komory, údržba horáka by sa mala vykonať podľa 
pokynov výrobcu horáka (v súlade s DIN 4755 alebo DVGW – pracovným listom G600) 

 Stanovte hodnoty spalín podľa federálneho zákona o emisiách na ochranu životného 
prostredia/predpisov pre emisie.  

 O všetkých prácach musí byť urobený protokol a automaticky zaslaný výrobcovi.  
 Skontrolujte plynové potrubia, napojenia a systém na reguláciu plynu z hľadiska 

netesností a odstráňte akékoľvek zistené netesnosti.  
 

Regulačné a bezpečnostné prvky – Pravidelná údržba  

 Kontrola podľa uvedenia do prevádzky . 
 

Klapka obtoku a spaľovacej komory – Pravidelná údržba  

 Kvôli údržbe pozri kapitolu “klapky” 
 Skontrolujte smer otáčanie klapiek: Pozrite uvedenie do prevádzky  
 
Vo všeobecnosti kominár je zodpovedný za údržbu potrubia na odvod spalín (komína).  
 
Kondenzačná spaľovacia komora  

Dodržiavajte pokyny prislúchajúceho dodávateľa spaľovacej komory. Tieto sú súčasťou 
dodanej dokumentácie.  
Vo všeobecnosti kominár je zodpovedný za údržbu potrubia na odvod spalín (komína).  
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Plynový veľkoplošný horák 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Koncentrácia CO2 vzduchu vo vnútornom priestore nesmie prekročiť lokálne predpísané 
limitné hodnoty! 
Nie je dovolená prevádzka s recirkulačným vzduchom! Nevstupujte do jednotky počas 
chodu vzhľadom na nebezpečenstvo popálenia. 
 

 

 

Upozornenie 
Pred zapálením horáka, vypláchnite, aby ste zabezpečili, že nie je žiadne výbušné 
prostredie. 
 

 

 

Upozornenie 
Prvé uvedenie do prevádzky plynového veľkoplošného horáka alebo súvisiaceho systému 
smie vykonávať iba výrobca, alebo špecialista, ktorý je výrobcom poverený podľa DIN 
4794. Táto osoba musí byť schválená DVGW ako odborník v oblasti plynu. 
Nebezpečenstvo požiaru, ak sa dostanú horľavé materiály do styku s plameňom.  
 

 

 Predpisy 

Pri inštalácii jednotky je potrebné dôsledne dodržať všetky tu uvedené body, spolu s 
požiadavkami schvaľovacieho orgánu, ako aj všetky miestne predpisy a požiadavky   
 
 Pripojenia 

Pripojte regulovaný plynový systém k plynovému potrubiu. Zabezpečte aby na pripojeniach 
nebolo žiadne napätie. Druh plynu a tlak plynu musí vyhovovať riadiacemu systému. 
Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie nominálneho tepelného výkonu je zhoda s 
prívodným tlakom na strane plynu (pozri technický list). Ak prívodný tlak klesne pod určenú 
hodnotu podľa prevádzkových podmienok, je možné že nominálny tepelný výkon nebude 
dosiahnutý.  
Nainštalujte vypúšťací ventil mimo budovu. 
Nainštalujte a zapojte všetky snímače a termostaty (termostaty v miestnostiach atď.).   
 
 Test tesnosti 

Skontrolujte na úniky plynové potrubie, pripojenia a regulačný systém plynu pomocou 
testovacieho zariadenia. 
 

 

 

Upozornenie 
Každý systém musí byť vybavený núdzovým vypínačom.  
Môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku prehriatia spaľovacej komory, opláštenia, 
komponentov, atd., ak je jednotka v prevádzke s nedostatočným chladením/jednotka je 
vypnutá cez núdzový vypínač a horák je stále v prevádzke) alebo sú jednotky vypnuté cez 
bezpečnostné prvky. Nebezpečenstvo požiaru, ak sa dostanú horľavé materiály do styku 
so spaľovacou komorou! 
Skontrolujte, či je správna distribúcia prúdenia vzduchu na vstupe a výstupe zo spaľovacej 
komory! 
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Pripravenosť na prevádzku 

Pripravte na prevádzku:  
 Odvzdušnite rozvod plynu. 
 Skontrolujte nastavenie limitných hodnôt bezpečnostného obmedzenia teploty: 60 °C ako 

štandard. Nasávacie a výfukové otvory musia byť otvorené počas prevádzky.  
 
Horák 

Dajte horák do prevádzky. Dodržiavajte nepretržitú prevádzku prívodného a odvodného 
ventilátora bez akéhokoľvek obehového vzduchu.  
Túto prácu smie vykonávať iba zákaznícky servis firmy robatherm pokiaľ nebola urobená 
alternatívna dohoda.  
Čísla pozícii zobrazené v nasledujúcom sa vzťahujú na obrázky na strane 78: 
 Otvorte uzatvárací ventil (1), skontrolujte tlak na manometri (11). Musí zodpovedať 

menovitému tlaku v súlade so štítkom  
 Nastavte tlakový spínač plynu min (9) na najnižšiu hodnotu. 
 Nastavte tlakový spínač tlaku plynu max (10) na najvyššiu hodnotu. 
 Nastavte tlakový spínač vzduchu na paneli horáka na najnižšiu hodnotu. 
 Pre jednotky s ventilátorom spaľovacieho vzduchu: Nastavte tlakový spínač vzduchu 

tohto pomocného ventilátora na najnižšiu hodnotu.  
 Nastavte požadovanú hodnotu potrubného a priestorového snímača a termostatov nad 

prislúchajúcu teplotu okolia.  
 Nastavte regulačný spínač v rozvádzači na „ohrev“.  
 
Jednotka teraz naštartuje horák.  
Pri poruchovom vypnutí opakujte spustenie niekoľko krát (zostávajúci vzduch).  
 
Ak nie je plameň, hoci je na horáku plyn:  
 Skontrolujte správne odvzdušnenie plynového potrubia  
 Skontrolujte regulačné jednotky (6, 9, 10, 15, 16) elektricky.  
 Skontrolujte jemnú poistku regulačnej jednotky. 
 Skontrolujte elektrické napojenie v rozvádzači a elektrické napojenie jednotiek mimo 

rozvádzača, v prípade potreby opravte  
 Skontrolujte zapaľovacie elektródy. 
 
Ak je iba krátky plameň, hoci je na horáku plyn:  
 Skontrolujte UV diódu, či je správne pripojená a či nie je vyblednutá, vymeňte v prípade 

potreby  
 Pre jednotky s ionizačnou kontrolou: Skontrolujte ionizačnú tyč. Odstráňte znečistenie ak 

je to potrebné. Tyč nesmie prichádzať do styku s kovovými časťami. Skontrolujte izolačné 
teleso.  

 Pre jednotky s ventilátormi spaľovacieho vzduchu: Skontrolujte smer otáčania ventilátora, 
ak je to potrebné, zmeňte elektrické zapojenie.  

 
 

Uvedenie do prevádzky a údržba 

Body, ktoré sú uvedené v nasledujúcom musia byť tiež zahrnuté do prác údržby.  
 
Pre skúšanie bezpečnostného obmedzenia teploty (STL),ohrejte kapiláru napríklad pomocou 
sušiča horúcim vzduchom. Horák musí vypínať pri nastavenej limitnej hodnote, 
bezpečnostné obmedzenie teploty sa musí zablokovať. Ak sa tak nestane automaticky, 
odstavte horák, vymeňte STL a opakujte celý test. Odblokujte manuálne resetovacím 
tlačidlom bezpečnostné obmedzenie teploty.  
 
Skontrolujte, či je nastavený definovaný menovitý prietok vzduchu, nastavte podľa potreby.  
 
Nastavte prívod plynu pomocou plynomeru otočením nastavovacej skrutky na regulátore 
tlaku  (3) (regulačná klapka so servo motorom (7) musí byť úplne otvorená). 
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Pri plnom zaťažení (regulačná klapka (7) plne otvorená) tlak na manometri musí zodpovedať 
menovitému tlaku na štítku.  
 
Menovitá hodnota potrubných alebo priestorových snímačov musí byť nastavená nižšie ako 
aktuálna hodnota. Regulačná klapka (7) musí uzatvárať. 
 
Nastavte minimálny prietok plynu za použitia regulačnej klapky (7). Kvôli tomu nastavte 
regulačný signál na 0% a najmenší možný prietok pomocou limitného spínača v pohone, pri 
ktorom je stále k dispozícii rovnomerný plameň. Skontrolujte cez nahliadacie sklíčko.  
 
Nastavte jednotku späť na max. výkon (otvorte regulačnú klapku (7)). 
 
Znižujte /škrtite tlakový spínač plynu (10) až kým nevypne.  
Nastavená hodnota: Vypínacia hodnota + približne 20% 
 
Tlakový spínač plynu min. (9) zostáva na najnižšom nastavení. 
 
Skontrolujte smer otáčania servomotora (7). Ak je priestorový snímač nastavený nad tist, 
servo motor (7) musí otvárať regulačnú klapku a naopak.  
 
Skontrolujte fungovanie regulačných prvkov.  
 
Nastavte snímače a termostaty na menovitú hodnotu.  
 
Celý plynový rozvod musí byť starostlivo skontrolovaný na netesnosti pomocou spreja na 
indikáciu netesností. Ak sa zistia netesnosti, urobte potrebné opravy.  
 
Pre jednotky s ventilátorom spaľovacieho vzduchu, nastavte tlak spaľovacieho vzduchu 
pomocou nastaviteľnej nasávacej klapky. Pokyny výrobcu horáka musia byť prísne 
dodržané. 
Nastavte tlakový spínač vzduchu na ventilátore spaľovacieho vzduchu.  
Nastavená hodnota: Vypínacia hodnota -20% 
 
Nastavenie štrbiny horáka: Nominálna tlaková strata na štrbine horáka by mala byť približne 
180 až 250 Pa. 
Nastavte tlakový spínač na štrbine horáka:  
Nastavená hodnota: Menovitá tlaková strata na štrbine horáka - 40% 
 
Všetky nastavenia musia byť zdokumentované a vyplnené v protokoloch o nastavení.  
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Údržba 
 

Interval údržby  

Jednosmenná prevádzka: Min. 1 x za rok 
Dvojsmenná prevádzka: Min. 2 x za rok 
Trojsmenná prevádzka alebo iné režimy prevádzky: Min. 3 x za rok 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nevstupujte do jednotky v prevádzke kvôli nebezpečenstvu popálenia.  
Nebezpečenstvo požiaru, ak sa dostanú horľavé materiály do kontaktu s plameňom.  

 
 

Plynový veľkoplošný horák – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte plynové potrubie, napojenia a systém regulácie plynu z hľadiska netesností 
a odstráňte akékoľvek zistené netesnosti.  

 Všetky práce údržby musia byť vykonávané tak ako je to zobrazené pre uvedenie do 
prevádzky 

 Očistite nečistoty kefou, zabezpečte, aby všetky vzduchové otvory boli voľné. 
Skontrolujte výstupy plynu, očistite pomocou vstrekovacej ihly v prípade potreby. 
Nedotýkajte sa zapaľovacej elektródy alebo regulačných prvkov.  

 Skontrolujte vzdialenosť zapaľovacích elektród, v prípade potreby nastavte.  

Pre UV kontrolu:  

 Odskrutkujte UV článok. Očistite pomocou mäkkej handry, opätovne namontujte. 
Vymeňte v prípade, ak je vyblednutý.  

 Pre ionizačnú kontrolu: 
 Odskrutkujte ionizačnú tyč, očistite mäkkou handrou, opätovne namontujte. 
 

Plynový veľkoplošný horák – Údržba podľa potreby  

 Výmenu pokazených častí by mal vykonávať iba špecialista v súlade s popísaným 
postupom (pozri stranu 75). Náhradné diely musia byť vhodné pre jednotku! 

 
 

Schéma plynovej regulačnej rady 
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Komponenty plynovej regulačnej rady 
 

Položka komponent 
nízky tlak 

ND* 

Stredný 
tlak  

MD** 

France 

F 

Označenie Funkcia  

1 x x x Uzatvárací ventil Manuálne odstavenie 

2 x x x Plynový filter  Ochrana pred 
časticami nečistôt 

3 x x x Regulátor tlaku Zníženie tlaku 
a stabilizácia  

4 - x o Bezpečnostný 
uzatvárací ventil  

Uzatvára mechanicky 
pri p2 ≥ p2soll; ručné 
odblokovanie  

5 - x o Bezpečnostný 
uzatvárací ventil  

Otvára pri p2 ≥ p2rated 

6 x x x Magnetický ventil  Uzatvára a otvára 
prívod plynu  

7 x x x Regulačná klapka 
so servo motorom  

Reguluje množstvo 
plynu a tým aj 
vykurovací výkon  

8 x x x Ventil plynu pre 
zapálenie  

Uzatvára a otvára 
prívod plynu na 
zapálenie  

9 x x x Tlakový spínač 
plynu min. 

Monitoruje tlak plynu, 
horák vypína ak tlak 
klesne pod hraničnú 
hodnotu  

10 x x x Tlakový spínač 
plynu max. 

Monitoruje tlak plynu; 
horák vypína ak tlak 
stúpne nad hraničnú 
hodnotu 

11 x x x Manometer s 
tlačidlom 

Kontrola tlaku  

12 o o o Manometer 
s tlačidlom  

Kontrola tlaku  

13 - - x Ventil únikov 
plynu  

Otvára ak je nulový 
prúd (ak je jednotka 
v pokoji) 

14 o o o Prietokomer  Plynomer ; Meranie 
Vgas (nainštalujte iba 
adaptér ak je to 
použiteľné ) 
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15 o o o Magnetický ventil  Pre 2-prúdopvý horák  

16 o o o Zariadenie na 
kontrolu 
netesností  

Kontroluje magnetické 
ventily z hľadiska 
netesností  

 
*   (< 0.1 bar) 
** (> 0.1 - 4 bar) 
X Inštalácia povinná podľa DIN a TRGI 
-  Nepožadované 
o  špeciálne zariadenie  
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Sprchová pračka vzduchu 
 

Kvalita čerstvej a cirkulačnej vody 
 

Pred uvedením do prevádzky musí byť skontrolovaná kvalita čerstvej a cirkulačnej vody.  
 
Čerstvá voda 

 Analýza čerstvej vody (zvyčajne k dispozícii od miestnych orgánov pre vodu). 
 Celková tvrdosť vody pod  7° dH. 
 Kvalita vody podľa  VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 a Nariadenia pre pitnú vodu 
 
Cirkulačná voda 

Limity kvality cirkulačnej vody (odporúčania sa čiastočne zakladajú na VDI 3803 a Nemeckej 
asociácie tlačiarenského priemyslu): 
 

Kvalita 

 

Normálna 
požiadavka  

Priestory pre 
spracovanie 

údajov  

Sterilné a čisté 
priestory  

Elek. vodivosť(µS/cm) < 1.000* < 300 < 120** 

Karbonátová tvrdosť (° 
dH) 

< 4  < 4  < 4  

Chlorid (g/m³) < 180 < 180 < 180 

Síran (g/m³) < 150 < 100 < 100 

pH-hodnota 7 to 8.5 7 to 8.5 7 to 8.5 

Počet mikróbov 
(CBU/ml) 

< 1.000 < 100 < 10 

Legionela (CBU/100ml) < 100 < 100 < 100 

Číslo zahustenia 2 až 4 2 to 6*** 2 to 8*** 

CBU = colony building units, množstvo mikróbov v ml vody 
 
*)  Môže byť potrebné odmineralizovanie a čiastočné odsolenie, pre vlhkosti nad  95% 

relatívnej vlhkosti elektrická vodivosť max 800 µS/cm. 
**)  potrebné celkové odsolenie  
***)  spodná hodnota bez extra opatrení na sterilizáciu; vyššia hodnota s extra 

opatreniami na sterilizáciu  
 

 

Číslo zahustenia 

Číslo zahustenia vody sa stanovuje z hodnôt analýzy čerstvej vody a odporúčaných 
limitných hodnôt pre kvalitu cirkulačnej vody (pozrite tabuľku):  
 
Číslo zahustenia – odporúčaná hodnota pre cirkulačnú vodu /hodnota pre čerstvú vodu.  
 
Číslo zahustenia musí byť vypočítané pre elektrickú vodivosť, tvrdosť, obsah chloridu 
a síranu.  
Najnižšia hodnota vypočítaného čísla zahustenia by mala byť blízko odporúčaným limitným 
hodnotám (pozrite tabuľku). Pre hodnoty pod 2, by mali byť urobené dodatočné opatrenia 
pre úpravu vody. Kontaktujte spoločnosť, ktorá sa špecializuje na úpravu vody.  
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Nastavená hodnota 

Nastavené hodnoty pre kontrolu hygieny môžu byť určené z najnižšieho čísla zahustenia: 
 
Limitná hodnota pre elektrickú vodivosť = 
Najnižšie číslo zahustenia x elektrická vodivosť čerstvej vody  
(menovitá hodnota pre odkaľovacie zariadenie alebo pre monitorovanie s  
HYGIENECONTROL) 
 
Interval čistenia = 
Objem nádrže x (číslo zahustenia– 1) / množstvo vyparenej vody  
(Nastavená hodnota pre programovacie hodiny pre HYGIENECONTROL) 
 
Poznámka 

Tieto nastavené hodnoty sú približné odhady a nenahrádzajú dodatočné monitorovanie 
počtu mikróbov.  
Odporúčame použitie testovacích systémov (Dip-Slides). Dodržiavajte pokyny pre použitie.  
 
Tlak čerstvej vody 

Plavákový ventil je prijateľný do pracovného tlaku max. 6 bar. Odporúčame tlak čerstvej 
vody najmenej 3 bary, ak je to potrebné nainštalujte prídavné zariadenie na zvýšenie tlaku. 
 

 

Adiabatické zvlhčovanie odvádzaného vzduchu   

Nadmernej vlhkosti by sa malo zabrániť pred rotorom , aby sa predchádzalo zmáčaniu 
akumulačnej hmoty. Ak je to možné, zvlhčovač by mal pracovať s vodou po reverznej 
osmóze. 
 

 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nepracujte sám vo zvlhčovači. Existuje riziko uviaznutia v komore. Iná osoba mimo komoru 
zvlhčovača musí zabezpečovať dozor. 
 

 

 

Upozornenie 
Ak chýba miesto na nohy,  alebo je príliš malá, alebo  veľká pracovná výška a   obmedzená 
možnosť pohybu,  je potrebné zmeniť úlohu tak, aby bolo  možné meniť polohu tela. 
 

 

Čistenie 

Odstráňte cudzie predmety z vane adiabatickej pračky, očistite znečistenie vodou a čistiacim 
prostriedkom (nepeniacim, hodnota  pH-hodnota 7 - 9). 
 
Poznámka 

Odstráňte dôkladne kovové piliny, ináč existuje riziko jamkovej korózie! 
 
Plnenie 

Naplňte vaňu adiabatickej pračky až do výšky 10 až 20 mm pod prepadovým otvorom 
a nastavte plavákový ventil na túto hladinu nastavením ryhovanej skrutky.  
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Poznámka 

Pri prevádzke sprchovej adiabatickej pračky musí byť prúdenie vzduchu minimálne 1m/s 
(vzhľadom na vnútorný prierez skrine) proti smeru sprchy aby sa zabránilo poruche 
usmerňovača.  
Upravená voda musí byť okamžite odstránená z galvanizovaných častí. Tvorba bielej 
korózie!  
 
Čerpadlo 

Dajte čerpadlo do prevádzky. Dodržiavajte pokyny výrobcu čerpadla.  
 

 

 

Upozornenie  
Čerpadlo smie byť v prevádzke iba vtedy ak je vaňa dostatočne naplnená.  
Skontrolujte smer otáčania čerpadla, ak je nesprávny, zmeňte elektrické napojenie.  

 
 

Ochrana pred chodom na sucho 

Nastavte ochranu pred chodom na sucho. Čerpadlo sa musí vypínať, ak hladina vody klesne 
pod 20 mm nad nasávacie potrubie, ináč vytiahnite vodiče plavákového spínača dnu, alebo 
von podľa požiadavky.  
 
Plavákový ventil 

Skontrolujte plavákový ventil. Pri maximálnej hladine vody 10 až 20 mm pod prepadovým 
otvorom sa prívod čerstvej vody musí vypnúť.  
 
Regulovateľnosť 

Pre regulovateľné adiabatické pračky vzduchu musí čerpadlo vypnúť pri tlaku v tryskách 
menej ako 0,3 bar. Nastavenie regulačného ventilu alebo frekvenčného meniča podľa 
prevádzkových pokynov výrobcu.  
 
Skúšanie tesnosti 

Testujte vonkajšie potrubie na tesnosť, v prípade potreby dotesnite.  
Celkom nové odlučovače kvapiek nedosahujú svoju úplnú odlučovaciu schopnosť, až kým 
neuplynie približne 3 dni prevádzky (poveternostný vplyv). 
 

 

Vypnutie 

Zvlhčovač  sa musí vypínať automaticky  len čo je vzduchotechnická jednotka vypnutá, 
alebo má poruchu. Ak je zvlhčovač vypnutý podľa harmonogramu, chod ventilátora musí 
zabezpečiť, aby komora zvlhčovača  bola vysušená. 
  
Odstávka 

Mimo prevádzkového času alebo ak  zvlhčovač  nie je v prevádzke viac ako 48 hodín, 
vanička a potrubie  zvlhčovača musia byť kompletne  vypustené. Cieľom je dostatočne 
vyprázdniť systém tak, aby zostávajúce zvyšky vody z   povrchov  mohli byť úplne 
odstránené vysušením chodom ventilátora. 
 

 

Zabránenie stagnácii 

Pre prívodné potrubie sa musia dodržať špecifikácie  VDI /DVGW 6023. Pre správnu 
prevádzku  je nutné zabrániť tomu, aby voda zostala stáť v prívodnom potrubí vody. 
Zariadenia na úpravu vody, alebo následnú úpravu pitnej vody musia zostať  v prevádzke 
ako je to vyšpecifikované pre odstávky, alebo musia byť zakonzervované  podľa špecifikácii 
výrobcov. Hlavne nie je dovolené odstavenie iónových výmenníkov a zariadení na 
zmäkčovanie vody bez konzervačných opatrení. 
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Kontrola hygieny 

Sedimentačné zariadenie: Nastavte menovitú hodnotu pre vodivosť v súlade 
s prevádzkovými pokynmi výrobcu (pozrite stranu 82).  
 
HYGIENECONTROL: Nastavte interval čistenia (pozrite stranu 82) a limitnú hodnotu pre 
elektrickú vodivosť.  
 
Dezinfekcia 

UV lúče (so samoregulačnými UV selektívnymi senzormi) môžu byť vhodné pre nepretržitú 
dezinfekciu.  
Chemické dezinfekčné prostriedky (biocídy) používajte iba vtedy, ak sa preukážu ako 
neškodné pre zdravie v používanej koncentrácii.  
 
Po uvedení do prevádzky množstvo mikróbov v cirkulačnej vode by malo byť kontrolované 
po určitú dobu týždenne. V prípade potreby je možné prestaviť nastavené hodnoty pre 
reguláciu hygieny.  
 

 

 

Upozornenie 
Zvýšené množstvo mikróbov môže spôsobiť infekcie alebo alergické reakcie.  
Ak je množstvo mikróbov nad odporúčanými limitmi, okamžite očistite, prípadne urobte 
servis systému. V prípade pochybností, alebo ak množstvo mikróbov znovu výrazne 
narastie, odporúča sa nechať toto preskúmať kvalifikovanými odborníkmi a nechať si nimi 
poradiť 
Ak sú výsledky pod limitmi (pozrite stranu 81), potom pozrite údržbu. 
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Údržba 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nepracujte sám vo zvlhčovači. Existuje riziko uviaznutia v komore. Iná osoba mimo komoru 
zvlhčovača musí zabezpečovať dozor. 
 

 

 

Upozornenie 
Ak chýba miesto na nohy,  alebo je príliš malá, alebo  veľká pracovná výška a   obmedzená 
možnosť pohybu,  je potrebné zmeniť úlohu tak, aby bolo  možné meniť polohu tela. 
 

 

Práce údržby 

Naplňte vaničku adiabatickej pračky vzduchu čerstvou vodou iba vtedy, ak sa vyžaduje 
zvlhčovanie. 
 

Sprchová pračka vzduchu – Týždenná údržba*  

 Vyprázdnite vaničku pračky a očistite čerstvou vodou** 

 

Sprchová pračka vzduchu – Údržba raz za dva týždne*  

 Skontrolujte množstvo mikróbov cirkulačnej vody a porovnajte s dovolenými hodnotami 
(pozrite stranu 81). Ak sa prekročí odporúčané množstvo mikróbov, okamžite očistite a 
dezinfikujte***. 

 Skontrolujte vnútorný povrch z hľadiska viditeľného alebo hmatateľného biologického 
filmu (slizká vrstva), znečistenia, mikróbov, poškodenia alebo korózie. V prípade potreby 
vyčistite vysokotlakovým čističom a dezinfikujte***. Ak sú tam zvyšky vodného kameňa, 
potom musí byť do cirkulačnej vody primiešaný komerčne dostupný prostriedok na 
odstraňovanie vodného kameňa ***, ktorý je zamiešaný do vody pomocou ventilátora 
počas odstavenia, musí sa nechať pôsobiť niekoľko hodín, vanička musí byť potom 
vyprázdnená a očistená čerstvou vodou. Ak je to potrebné odoberte odlučovač kvapiek 
a usmerňovače na očistenie  

 

Sprchová pračka vzduchu – Údržba raz za pol roka  

 Skontrolujte zachytávač nečistôt, čerpadlo a potrubie z hľadiska znečistenia, usadenín, 
stavu a fungovania. Ak je to potrebné očistite čerstvou vodou, ak je to potrebné urobte 
servis  

 Skontrolujte čerpadlo vrátane ložísk na tichý chod bez vibrácii, bez neprimeraného 
zohrievania a hluku, vykonajte potrebné opravy 

 Skontrolujte správne fungovanie a očistite elektródy vodivosti v súlade s pokynmi 
výrobcu, v prípade potreby urobte servis.  

 Odskrutkujte veká rozprašovacích trysiek a skontrolujte z hľadiska usadenín, očistite 
komerčne dostupným prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa***, ak je to 
potrebné  

 Skontrolujte ochranu pred chodom na sucho a plavákový ventil a nastavte ak je to 
potrebné (pozrite stranu 83) 

 Skontrolujte funkciu odkaľovacieho zariadenia, stav vody, sterilizačné zariadenie, odvod 
vody a prepad, v prípade potreby urobte servis  

 Skontrolujte uzatváracie zariadenia z hľadiska funkčnosti, urobte servis a nastavte, ak je 
to potrebné.  

 

  



Uvedenie do prevádzky a údržba 

 

86 © robatherm 

Sprchová pračka vzduchu – Údržba podľa potreby  

 Osušte ventilátorom pomaly smerom dolu** 
 Namažte ložiská motora čerpadla v súlade s pokynmi výrobcu. Vymeňte 

ložiská(najneskôr na konci teoretickej životnosti) 
 Ak úprava vody alebo sterilizácia majú poruchu, všetky časti jednotky musia byť očistené 
 Opätovne naplňte vaňu pračky vzduchu čerstvou vodou** 
 
*) Štvrťročná údržba pri zvlhčovačoch vzduchu na strane odvodu vzduchu, ktoré  

nemajú vplyv na kvalitu vzduchu. 
**) vykonáva sa automaticky v jednotkách s HYGIENECONTROL, v závislosti na 

intervale čistenia  
***) dodržiavajte pokyny výrobcu  
 

 

Poznámka 

Upravená voda musí byť okamžite odstránená z galvanizovaných častí. Spôsobuje 
vytváranie bielej hrdze! 
 
Odstavenie 

 Vaňa pračky vzduchu, sifón a čerpadlo (s vypúšťacím ventilom) by mali byť kompletne 
vyprázdnené  

 Odoberte odlučovač kvapiek a profily usmerňovača na čistenie. 
 Dôkladne vyčistite sprchovú pračku vzduchu s komerčne dostupným čistiacim 

prostriedkom, v prípade potreby odstráňte vodný kameň (dodržiavajte pokyny výrobcu).  
 Vysušte vnútorné povrchy pomocou ventilátora pomaly dolu.  
 Nenaplňujte znovu vaňu sprchovej pračky vzduchu pokiaľ nie je znovu potrebné 

zvlhčovanie  
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Popis 
 

 
 
Zariadenie podľa rozsahu objednávky zákazníka:  

1 Vypúšťanie  9 Kontrola hladiny 
2 Prepad s vonkajším sifónom  10 Ponorný ohrievač 
3 Rýchle plnenie  11 PTC termistor 
4 Manuálne čistenie  12 Vypúšťacia zátka alebo ventil 
5 Plavákový ventil  13 Odtok v prednej časti vane 
6 Čistiaca trysková tyč  14 Elektródy vodivosti 
6.2 Čistiaca trysková tyč 2 (>T33) 15 Usmerňovač 
7 Ochrana čerpadla proti chodu na 

sucho 
16 Eliminátor kvapiek 

8 Nasávací kôš 17 Tyč s rozprašovacími tryskami 
 
Poznámka 

Napojte vypúšťanie (1) a odtok v prednej časti vane (13) osobitne na systém odpadov. 
Nevyprázdňujte sprchovú pračku vzduchu do vaničky so sklonom!  
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Vysokotlaková sprchová pračka vzduchu 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Kvôli ďalším informáciám, musíte dodržiavať jednotlivé pokyny pre uvedenie do prevádzky 
jednotlivých komponentov!  

 
 

Čerstvá voda 

 Úplne odsolená voda (reverznou osmózou) s max. 20 µS/cm a celkovou tvrdosťou max. 
1 °dH. 

 Kvalita vody podľa  VDI 6022, VDI 3803 a predpisu  pre pitnú vodu. 
 Tlak dodávanej vody: 2 až 8 bar 
 Napojenia pitnej vody musia byť vybavené zábranou proti spätnému toku podľa EN 1717. 
 
Vysokotlakové napojenie 

 Skontrolujte, či vysokotlaková hadica je vedená tak, aby nebola vystavená napínaniu 
alebo odieraniu, v prípade potreby napravte. 

 Skontrolujte závitové spoje na zvlhčovač a čerpaciu stanicu z hľadiska netesností, 
dotiahnite v prípade potreby. Použite druhý maticový kľúč na protipohyb pri dotiahnutí.  

 Vnútorné skrutky nesmú byť doťahované. 
 
 
Čerpacia stanica 

 Skontrolujte hladinu oleja cez nahliadacie sklíčko alebo pomocou meracej tyčinky, ak je 
to potrebné doplňte požadovaným typom oleja (pozrite informácie na čerpacej stanici).  

 Skontrolujte napnutie remeňového pohonu, v prípade potreby nastavte napnutie remeňov 
pomocou remenice.  

 Skontrolujte tesnosť vypúšťacej skrutky, dotiahnite v prípade potreby. Použite druhý 
maticový kľúč na protipohyb pri dotiahnutí.  

 Ručne uveďte systém do pohybu a skontrolujte základné funkcie. 
 Skontrolujte smer otáčania čerpadla, ak nie je správny, zmeňte elektrické napojenie. 
 Skontrolujte ochranné zariadenia ako je uvedené v ich návodoch. 
 
 
Ovládacia jednotka 

 Uveďte ovládaciu jednotku do prevádzky ako je uvedené v jej návode. 
 

Vypnutie 

Zvlhčovač  sa musí vypínať automaticky  len čo je vzduchotechnická jednotka vypnutá, 
alebo má poruchu. Ak je zvlhčovač vypnutý podľa harmonogramu, chod ventilátora musí 
zabezpečiť, aby komora zvlhčovača  bola vysušená. 
  
Odstávka 

Mimo prevádzkového času alebo ak  zvlhčovač  nie je v prevádzke viac ako 48 hodín, 
vanička a potrubie  zvlhčovača musia byť kompletne  vypustené. Cieľom je dostatočne 
vyprázdniť systém tak, aby zostávajúce zvyšky vody z   povrchov  mohli byť úplne 
odstránené vysušením chodom ventilátora. 
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Zabránenie stagnácii 

Pre prívodné potrubie sa musia dodržať špecifikácie  VDI /DVGW 6023. Pre správnu 
prevádzku  je nutné zabrániť tomu, aby voda zostala stáť v prívodnom potrubí vody. 
Zariadenia na úpravu vody, alebo následnú úpravu pitnej vody musia zostať  v prevádzke 
ako je to vyšpecifikované pre odstávky, alebo musia byť zakonzervované  podľa špecifikácii 
výrobcov. Hlavne nie je dovolené odstavenie iónových výmenníkov a zariadení na 
zmäkčovanie vody bez konzervačných opatrení. 
 

 

Údržba 
 

Interval údržby 

Pozrite tabuľku. 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Kvôli ďalším informáciám musíte dodržiavať jednotlivé pokyny pre údržbu! 

 
 

 

Vysokotlaková sprchová pračka vzduchu – Údržba raz za dva týždne 

 Skontrolujte čerpaciu stanicu, napojenie hadíc, mriežku, tryskové bloky a trysky. 
Odlučovač kvapiek, vaničku pračky a steny plášťa z hľadiska ich funkcie, cudzích 
predmetov, znečistenia, poškodenia a korózie, očistite a urobte servis v prípade potreby* 

 Skontrolujte podlahu vaničky pračky z hľadiska bakteriologického znečistenia, v prípade 
potreby očistite a dezinfikujte 

 Skontrolujte hladinu oleja, doplňte, alebo vymeňte olej* 
 Ručne prepláchnite protismerne filtrovú vložku* 

 

Vysokotlaková sprchová pračka vzduchu – Údržba raz za pol roka  

 Skontrolujte uzatváracie armatúry z hľadiska funkcie, v prípade potreby urobte servis a 
nastavenie  

 

Vysokotlaková sprchová pračka vzduchu – Údržba podľa potreby  

 Vymeňte opotrebované časti* 
 
*) Dodržiavajte pokyny výrobcu 
 

 

Poznámka 

Upravená voda musí byť odstránená z galvanizovaných častí okamžite. Vytváranie bielej 
hrdze! 
 
Odstavenie 

Vyprázdnite a vysušte všetky vodou naplnené časti. 
Očistite celú pračku vzduchu (dodržiavajte pokyny a informácie výrobcu). 
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Elektrický-parný zvlhčovač 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 

Najmä prevádzkové pokyny výrobcu musia byť dodržané ! @ 1 

 
 

Požiadavky na montáž / inštaláciu  

Generátor pary 
 Prosím dodržiavajte potrebné minimálne vzdialenosti od stien. 
 Dovolená vonkajšia teplota je - 5°C až 40°C. 

 ak je to potrebné, musí byť zabezpečené prevetranie (pre inštalácie v uzatvorených 
priestoroch) a/alebo protimrazová ochrana. 

 Zariadenie musí byť namontované v osi vertikálne aj horizontálne. 
 Prosím zoberte do úvahy, že zadná stena generátora sa môže ohriať až do teploty 70° C. 
 Nesmú byť inštalované v priestoroch s podtlakom. 
 
Systém hadíc 
 Hadice by mali byť nainštalované s konštantným sklonom respektíve konštantným 

spádom 5-10%. 
 Je potrebné zabrániť akémukoľvek zalomeniu alebo skrúteniu hadice. 
 Hadice pary by mali byť podľa možnosti čo najkratšie. 

 Pre minimalizáciu kondenzačnej straty sa odporúča izolácie parnej hadice pre dĺžku > 
5 metrov. 

 Odporúča sa pevné potrubie. 
 Izolácia je povinná pre dĺžky viac ako 10 metrov. 

 Dodržiavajte minimálny polomer ohybu. 
 V závislosti na polohe inštalácie rozdeľovača pary a generátora pary musia byť dodržané  

pokyny pre inštaláciu typov kondenzačných hadíc . 
 Kondenzačná hadica musí byť uložená so slučkou ako parná bariéra. 
 
Rozdeľovač pary / prívod pary 
 Všetky rozdeľovače pary musia byť namontované horizontálne.Dovolená vonkajšia 

teplota je - 5°C až 40°C. 
 Inštalácia má byť podľa možnosti čo najbližšie ku generátoru pary. 

 Týmto spôsobom môžu byť minimalizované straty pary cez kondenzát. 
 Preferované napojenie na tlakovej strane pri max. pretlaku 1200 Pa. 

 Pri strane nasávania max. -500 Pa. 
 Max. prietoková rýchlosť: 3 m/s. 

 
Hygrostat 
 Ak je hygrostat nepriaznivo umiestnený môže dôjsť k prekročeniu maximálneho 

potrebného parného výkonu. 
 Toto môže spôsobiť, že následné komponenty budú zmočené. 
 Pre návod: Vzdialenosť hygrostatu by mala byť najmenej päť násobne dlhšia ako dĺžka 

zvlhčovania. Je potrebné sa usilovať o čo možno najväčšiu vzdialenosť. 
 Skontrolujte funkciu hygrostatu. 
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Vypnutie 

Zvlhčovač  sa musí vypínať automaticky  len čo je vzduchotechnická jednotka vypnutá, 
alebo má poruchu. Ak je zvlhčovač vypnutý podľa harmonogramu, chod ventilátora musí 
zabezpečiť, aby komora zvlhčovača  bola vysušená. 
  
Odstávka 

Mimo prevádzkového času alebo ak  zvlhčovač  nie je v prevádzke viac ako 48 hodín, 
vanička a potrubie  zvlhčovača musia byť kompletne  vypustené. Cieľom je dostatočne 
vyprázdniť systém tak, aby zostávajúce zvyšky vody z   povrchov  mohli byť úplne 
odstránené vysušením chodom ventilátora. 
 

 

Požiadavky na kvalitu pitnej vody  

 Použite pitnú vodu bez chemických prídavkov. 
 Max. 40°C. 
 Dovolený napájací tlak vody 1 až 10 bar. 
 Prosím dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené v prevádzkových manuáloch. 
 Musia byť dodržané limity, ktoré sa týkajú elektrickej vodivosti. 
 

 

Požiadavky pre prívod a odvod vody  

 Musia byť dodržané miestne predpisy pre vodárne, vodovody a kanalizácie. 
 Ak nie je zahrnuté v dodávke spoločnosti robatherm, musí byť nainštalovaný oddeľovač 

systému / spätná klapka podľa normy DIN EN 1717 , aby spoľahlivo zabránil spätnému 
prúdu vody do potrubia pitnej vody. 

 V súlade s normou DIN EN 1717 sa vyžaduje voľný prietok. 
 Upozornenie: Nebezpečenstvo obarenia vodou teploty až do 95 ° C. 

 
 

Požiadavky pre elektrické napojenia  

 Všetky elektrické práce môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci. 
 Napojenie sa môže uskutočniť až po dokončení všetkých inštalačných prác. 
 Prosím dodržiavajte prislúchajúce informácie uvedené v prevádzkových manuáloch 

výrobcu. 
 
Upozornenie: 
Informácie, ktoré sú tu uvedené sú iba časťou  definovaných požiadaviek výrobcu a sú 
určené na to, aby dali celkový prehľad najdôležitejších požiadaviek. Je povinné starostlivo 
dodržiavať prevádzkové manuály výrobcu. 
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Údržba 
 

Interval údržby 

Požadované intervaly údržby v podstate závisia na kvalite dostupnej vody a množstve 
generovanej pary. 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 

Kvôli podrobnejším informáciám pozrite prosím jednotlivé manuály výrobcu  pre údržbu. 

 
 

Typické intervaly pre údržbu sú uvedené v nasledujúcom: 

Parný zvlhčovač - 4 týždne po uvedení do prevádzky  

 Vizuálne skontrolujte všetky spoje a napojenia. 
 Očistite parný valec, čerpadlo a hadice. 
 V prípade potreby skontrolujte dĺžku elektródy. 
 Dotiahnite všetky skrutky. 
 

 

Parný zvlhčovač - každých šesť mesiacov 

 Vizuálne skontrolujte všetky spoje a napojenia. 
 Očistite parný valec, čerpadlo a hadice. 
 V prípade potreby skontrolujte dĺžku elektródy. 
 Dotiahnite všetky skrutky. 

 

Prosím dodržiavajte informácie výrobcu. 
 

Odstavenie z prevádzky  

Prosím dodržiavajte informácie výrobcu. 

 
 
  



Uvedenie do prevádzky a údržba 

 

 © robatherm 93 

 

Pretlaková klapka 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Nebezpečenstvo poranenia osôb alebo poškodenia majetku dôsledkom nárazu, alebo 
prúdu vzduchu pod vysokým tlakom prostredníctvom neočakávaného uvoľnenia tlaku cez 
pretlakovú klapku!  
Ochranné zariadenia musia byť namontované a účinné v súlade s STN EN ISO 12100.  
 
 

 

Nastavenie 

Otvárací, alebo prítlačný tlak pretlakovej klapky proti stene jednotky, alebo vzduchového 
potrubia sa môže meniť nastavením výšky a zmenou počtu a vzdialeností závaží (pozrite 
charakteristiky).  
Predbežné nastavenie je urobené pomocou označeného rozmeru a.  
 
Simulovaním maximálneho tlaku v systéme za použitia klapiek, ktoré sú bežne v každom 
systéme, otvárací tlak musí byť testovaný a podľa potreby závažia musia byť prestavené.  
 

 
 

 

 

Upozornenie 
Nebezpečenstvo poranenia osôb, alebo majetku, ak sa prekročí maximálny tlak v systéme! 
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Charakteristický otvárací a prítlačný tlak 

 
 
A  otvárací tlak (Pa) 
B  počet závaží (ks) 
C  a- vzdialenosť (mm) 
 

 

Údržba 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 Servisný interval 

Každých 6 mesiacov. 
 

 

Pretlaková klapka – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte pretlakovú klapku z hľadiska funkcie, cudzích predmetov, znečistenia, 
poškodenia a korózie  

 Ošetrite všetky pohyblivé časti pomocou mazacieho a konzervačného spreja  
 Ošetrite tesnenie vazelínou  
 Skontrolujte otvárací tlak, v prípade potreby nastavte 

 

Pretlaková klapka – Údržba podľa potreby 

 Očistite pretlakovú klapku a odstráňte akékoľvek poškodenie a koróziu 
 Očistite pomocou mokrej handry, v prípade potreby použite prostriedok na rozpúšťanie 

tukov a olejov.  
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Meranie a regulácia 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

Požiadavky 

Musia byť splnené všetky konštrukčné požiadavky zo strany stavby ako je prístup, 
dokončenie inštalácie jednotky a potrubia a neprerušovaná dostupnosť napájacích médií. 
Tiež musí byť možnosť prevádzkovať systém v požadovaných pracovných režimoch.  
Iba kvalifikovaná spoločnosť, ktorá sa špecializuje v odbore merania a regulácie smie 
vykonať uvedenie do prevádzky.  
Na začiatku prác súvisiacich s uvedením do prevádzky, osoba, ktorú poveril zákazník ukáže 
technikovi, ktorý vykonáva spustenie do prevádzky špecifické záležitosti systému.  
 
Práce 

Nasledujúce práce musia byť vykonané: 
 Skontrolujte správne nainštalovanie externých jednotiek (mimo rozvádzača) 
 Skontrolujte elektrické napojenie rozvádzača a externých jednotiek  
 Funkčné testy snímačov, prevodníkov, a pohonov sú zahrnuté v dodávke  
 Konfigurácia ovládania a/alebo DDC podstaníc vrátane nainštalovania špecifického 

ovládania pre príslušný projekt a SPS programov.  
 Uvedenie do prevádzky so všetkými napojenými dátovými stanicami  
 Nastavenie parametrov na prevádzkové podmienky technického systému, nastavenie 

a regulácia na špecifikované menovité hodnoty a referenčné premenné 
 Testovanie ovládacích programov  
 Zaškolenie poverených prevádzkových pracovníkov počas prác uvedenia do prevádzky  
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Údržba 
 

Pracovníci údržby 

Práce údržby smú vykonávať iba kvalifikovaní odborníci. 
 
Zmluva o vykonávaní údržby 

Odporúča sa uzatvoriť zmluvu o vykonávaní údržby so spoločnosťou, ktorá sa špecializuje 
na meranie a reguláciu.  
 

 

Interval údržby 

Každý rok. 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 
 

Rozvádzače, ovládacie panely, regulačné prvky  – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte správnosť a funkčnosť inštalácie a okolité podmienky  
 Skontrolujte znečistenie, koróziu a poškodenie  
 Skontrolujte, či sú ochranné kryty kompletné  
 Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojení, najmä ochranných vodičov 
 Skontrolujte funkčné prvky (napríklad výkonové a zobrazovacie zariadenia) 
 Skontrolujte či vstupné signály (napríklad snímač, referenčná premenná) zodpovedajú 

menovitej hodnote  
 Skontrolujte optické a akustické ovládacie zariadenia  
 Skontrolujte stýkače a relé z hľadiska opotrebenia a poškodenia (napríklad kontaktná 

korózia) 
 Skontrolujte spínacie a ovládacie procesy (napríklad protimrazová ochrana) 
 Skontrolujte bezpečnostné zariadenia (napríklad tepelné spínače) 
 Skontrolujte nastavenie komponentov rozvádzača (napríklad časové relé) 
 Skontrolujte manuálne, automatické a diaľkové ovládacie funkcie  
 Vymeňte filter rozvádzača  

 

Rozvádzače, ovládacie panely, regulačné prvky – Údržba podľa potreby  

 Čistite, aby ste udržiavali funkčnosť 
 Nastavte, upravte, dotiahnite funkčné prvky (napríklad výkonové a zobrazovacie 

zariadenia) 
 Kompenzujte signály  
 Prestavte  

 

Prevodníky/čidla, bezpečnostné a monitorovacie zariadenia  – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte správnosť a funkčnosť inštalácie a vonkajšie podmienky  
 Skontrolujte z hľadiska znečistenia, korózie alebo poškodenia  
 Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojení, najmä ochranných vodičov 
 Namerajte a zaznamenajte merateľné množstvá v meracom mieste  
 Skontrolujte elektrické, elektronické a pneumatické meracie signály  

 

Prevodníky/čidla, bezpečnostné a monitorovacie zariadenia – Údržba podľa potreby  

 Čistite, aby ste udržiavali funkčnosť 
 Prestavte, obnovte 
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Regulátory a prídavné moduly – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte správnosť a funkčnosť inštalácie a vonkajšie podmienky  
 Skontrolujte znečistenie, koróziu a poškodenie  
 Skontrolujte prirodzené napätie (napríklad vyrovnávacie batérie, akumulátorové batérie ) 
 Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojenia, najmä ochranných vodičov 
 Skontrolujte funkčné prvky (napríklad výkonové a zobrazovacie zariadenia) 
 Skontrolujte elektrické, elektronické a pneumatické vstupné signály (napríklad snímače, 

diaľkove nastavovacie zariadenia, referenčné premenné) 
 Skontrolujte funkcie regulátorov a regulačných signálov  
 Skontrolujte regulačný obvod podľa nastavených parametrov vrátane všetkých 

doplnkových funkcií  

 

Regulátory a prídavné moduly – Údržba podľa potreby 

 Vymeňte akumulátorové batérie  
 Očistite, aby ste udržiavali fungovanie  
 Nastavte, obnovte, dotiahnite funkčné prvky(napríklad výkonové a zobrazovacie 

zariadenia) 
 Kompenzujte/vyrovnajte signály 
 Nastavte funkcie regulátora a regulačné signály  
 Nastavte regulačný obvod ako podľa nastavených parametrov vrátane všetkých 

doplnkových funkcií  
 

 

Pohony – Pravidelná údržba 

 Skontrolujte správnosť a funkčnosť inštalácie a vonkajšie podmienky  
 Skontrolujte z hľadiska znečistenia, poškodenia a korózie  
 Skontrolujte vonkajšie netesností (napríklad upchávky ventilov) 
 Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojení, najmä ochranné vodiče 
 Skontrolujte elektrické, elektronické a pneumatické vstupné signály a pracovný rozsah  
 Skontrolujte fungovanie polohových snímačov, alarmových spúšťačov a limitných 

spínačov  
 Prestavte  

 

Pohony – Údržba podľa potreby  

 Namažte (napríklad vretená ventilov) 
 Očistite, aby ste udržiavali fungovanie  
 

Software – Pravidelná údržba 

 Robte zálohovanie údajov  
 Zachovajte posledné kópie programov a údajov  

 

Software – Údržba podľa potreby 

 Nahrajte posledné kópie programov a údajov  
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Hydraulický regulačný okruh 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie  
Používajte iba kvapalinu s teplotou okolia pri plnení, alebo odvzdušňovaní, pretože existuje 
riziko obarenia/omrzlín.  

 
 

 

Upozornenie 
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
 

 

Upozornenie 
Neprekračujte dovolený rozsah tlaku.  
Dodržiavajte technickú špecifikáciu.  
 
U hydraulických regulačných okruhov pre spätné získavanie tepla (napríklad vzájomne 
prepojený cirkulačný systém) množstvo protimrazového prostriedku musí byť určené vo 
vzťahu k najnižšej vonkajšej teplote (pozrite informácie výrobcu). 
 

 

Ak nie je pod  tepelným výmenníkom SZT vanička, spätné získavanie tepla je dovolené iba 
vtedy ak neexistuje riziko kondenzácie. 
 

 

Kontroly 

Kontrola: 
 Správna inštalácia všetkých komponentov 
 Správne napojenie prívodu a odvodu z hľadiska fungovania(proti prúdový princíp). 
 Pevné uloženie všetkých skrutiek a upchávok  
 Ľahký pohyb všetkých ventilov, posúvačov a klapiek 
 
Plnenie 

Systém musí byť vypláchnutý (odstránenie znečistenia) a mal by byť naplnený médiom 
tepelného výmenníka ako je označené v technickej špecifikácii a v správnej koncentrácii. 
Kvalita vody podľa VDI 2035. Postup plnenia tohto regulačného zariadenia môže prebehnúť 
spolu s plnením potrubného systému. Počas plnenia skontrolujte spojovacie miesta z 
hľadiska tesnosti, dotiahnite skrutky a tesnenia v prípade potreby.  
 
Odvzdušnenie 

Pri plnení systému, hydraulické regulačné zariadenie a systém by mali byť starostlivo 
odvzdušnené v najvyššom mieste systému. Otvorte odvzdušňovacie zariadenie, ktoré je 
určené na tento účel. Toto platí aj pre čerpadlá s odvzdušňovacou úpravou 
(napr.vysokotlaké obehové čerpadlá pri vysokovýkonnych obehových systémoch spätného 
získavania tepla – H-KVS) Dodržujte informácie výrobcu.  
Pri zle odvzdušnených regulačných zostavách sa vytvorí vzduchový vankúš, ktorý môže 
viesť ku zníženiu výkonu alebo poškodeniu čerpadla. 
 
Kontrola tlaku 

Urobte ako alternatívu podľa DIN 4753, časť 1. 
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Upozornenie 
Dodržiavajte pri tom dovolený tlakový stupeň. 

 
 

Smer otáčania 

Skontrolujte smer otáčania čerpadiel a servo motorov. Zmeňte elektrické napojenie ak nie je 
správne.  
 
Hydraulika 

Uveďte hydrauliku do prevádzky alternatívne s nastavením a kompenzáciou tlakov 
(napríklad za použitia tlakového regulačného zariadenia).  
 
Para 

V regulačnom zariadení pre paru, musí byť tiež skontrolovaný vývod kondenzátu bez 
prekážok (všetky uzatváracie ventily na kondenzát musia byť otvorené).  
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Údržba 
 

Odvzdušnenie 

Čerpadlá s odvzdušňovacou úpravou (napr. vysokotlaké obehové čerpadlo) sú cca. 2 týždne 
po uvedení do prevádzky v rámci údržby ešte raz odvzdušnené. Dodržujte informácie 
výrobcu. Inak môžu byť ložiská čerpadla a klzné tesniace krúžky poškodené. 
 

 

Interval údržby 

Každé tri mesiace.  
 

 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
 

 

Upozornenie  
Pred začatím prác nechajte diely ochladiť/ohriať na teplotu okolia.  

 
 

 

Upozornenie 
Zabráňte kontaktu so soľankou pri napĺňaní a vypúšťaní. Nebezpečenstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodržiavajte pokyny výrobcu!  

 
 

Hydraulické regulačné zariadenie – Pravidelná údržba  

 Skontrolujte regulačné zariadenie z hľadiska znečistenia, poškodenia, korózie a 
netesností  

 Odvzdušnite regulačné zostavu prípadne čerpadlo 
 Skontrolujte filtračné systémy, v prípade potreby očistite.  
 Skontrolujte ľahký pohyb všetkých ventilov, posúvačov a klapiek, v prípade potreby 

namažte hriadele v súlade s pokynmi výrobcu 
 Skontrolujte otvárací tlak zariadenia na uvoľnenie tlaku 
 Urobte servis čerpadiel, regulačných ventilov a servo motorov v súlade s pokynmi 

výrobcov  

 

Hydraulické regulačné zariadenie – Údržba podľa potreby  

 Očistite regulačné zariadenie a odstráňte akékoľvek poškodenie, netesností a koróziu 
 Dotiahnite skrutky a tesnenia  
 

 

Odstavenie 

V prípade odstavenia zariadenia na určitú dobu, najmä ak existuje riziko zamrznutia, 
regulačné zariadenie musí byť kompletne vyprázdnené. Na tento účel otvorte všetky 
vypúšťacie a odvzdušňovcie zariadenia.  
Vyfúkajte (stlačeným vzduchom, ventilátorom, atd.) cez regulačné zariadenia, kvôli 
dôkladnému vyprázdneniu.  
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Hydraulický regulačný okruh 
 

Vyloženie a preprava vysokozdvižným vozíkom 
 

 

Miesta pripojenia vzduchotechnického potrubia musia byť bez pnutia. Inštalačná dĺžka 
tlmiacej vložky nesmie byť rovnaká ako jej dĺžka v napnutom stave. Optimálna inštalačná 
dĺžka je 100 - 120 mm. Vzduchotechnické potrubia musia byť odborne zaizolované vrátane 
tlmiacich vložiek alebo rámových profilov a musia byť chránené pred poveternostnými 
vplyvmi, práve tak rám jednotky. 
 

 

 

Výstraha 
Nízkotlakové ortuťové UV-C lampy nainštalované vo VZT jednotkách emitujú UV-C 
žiarenie. UV žiarenie je neviditeľné, no škodlivé pre pokožku a oči. UV žiarenie môže 
spôsobiť sivý zákal, zápal sietnice a zápal očných spojiviek. Je potrebné vyhnúť sa 
priamemu vystaveniu silnému UV-C žiareniu. Dvere vzduchotechnických jednotiek musia 
preto byť vybavené automatickými spínačmi riadenými snímačom, na bezpečné 
vypínanie UV-C lámp, a to aj pre prípad neoprávneného vstupu.  

 
 

 

Výstraha 
Pri manipulácii s rozbitými UV lampami je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá pre 
manipuláciu s ortuťou. Zabráňte priamemu kontaktu s očami, pokožkou a odevom. 
Nebezpečenstvo kontaktu s látkami tvoriacimi náplň hrozí iba v prípade, ak sa rozbije teleso 
svietidla. UV-C lampy obsahujú malé množstvo ortuti. Ak sa lampa rozbije, VZT jednotka a 
miestnosti s ňou spojené vzduchotechnickým potrubím musia byť dôkladne vyvetrané. 
Likvidáciu malých množstiev, ktoré mohli uniknúť z telesa lampy pri jej rozbití, je možné 
vykonať pomocou špeciálnych absorbentov ortuti. Úlomky lampy uchovávajte vo 
vzduchotesnej nádobe a riadne ich zlikvidujte. Pri likvidácii zvyškov a čiastočiek ortuti 
zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. 
 

 

Výstraha 
Sklenené povrchy UV lámp môžu byť veľmi horúce. Aby ste predišli popáleninám, 
nedotýkajte sa horúcich povrchov. 

 
 

Miesta pripojenia vzduchotechnického potrubia musia byť bez pnutia. Inštalačná dĺžka 
tlmiacej vložky nesmie byť rovnaká ako jej dĺžka v napnutom stave. Optimálna inštalačná 
dĺžka je 100 - 120 mm. Vzduchotechnické potrubia musia byť odborne zaizolované vrátane 
tlmiacich vložiek alebo rámových profilov a musia byť chránené pred poveternostnými 
vplyvmi, práve tak rám jednotky. 
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Vyloženie a preprava vysokozdvižným vozíkom 

Miesta pripojenia vzduchotechnického potrubia musia byť bez pnutia. Inštalačná dĺžka 
tlmiacej vložky nesmie byť rovnaká ako jej dĺžka v napnutom stave. Optimálna inštalačná 
dĺžka je 100 - 120 mm. Vzduchotechnické potrubia musia byť odborne zaizolované vrátane 
tlmiacich vložiek alebo rámových profilov a musia byť chránené pred poveternostnými 
vplyvmi, práve tak rám jednotky. 

 

Vyloženie a preprava vysokozdvižným vozíkom 

Miesta pripojenia vzduchotechnického potrubia musia byť bez pnutia. Inštalačná dĺžka 
tlmiacej vložky nesmie byť rovnaká ako jej dĺžka v napnutom stave. Optimálna inštalačná 
dĺžka je 100 - 120 mm. Vzduchotechnické potrubia musia byť odborne zaizolované vrátane 
tlmiacich vložiek alebo rámových profilov a musia byť chránené pred poveternostnými 
vplyvmi, práve tak rám jednotky. 
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Odstavenie 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre jednotlivé komponenty! 

 
 

 

Ak je systém odstavený na dlhšiu dobu musia byť dodržané pokyny pre jednotlivé 
komponenty. Naviac je nutné dodržiavať informácie výrobcov jednotlivých komponentov (v 
prípade potreby na požiadanie)! 
Osobitne zvážte riziko zamrznutia v zime.  
 

 

Demontáž, likvidácia 
 

 

Upozornenie 
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na strane 6! 

 
 

Upozornenie 
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre jednotlivé komponenty! 

 
 

 

 

Upozornenie 
Zabezpečte dostatočné vetranie pracoviska. Používajte osobné ochranné prostriedky 
(respiračné masky, rukavice, ochranné odevy a ochranné okuliare). 
Nechajte horúce miesta vy c hladnúť (napríklad po rezani nástrojom). 
 
 

 

 

Upozornenie 
Odstránením roštov sa vytvára nebezpečenstvo prepadnutie cez vzniknuté otvory. 
Zabezpečte v pevných bodoch pomocou pomôcok na ochranu proti padnutiu.  
Cez vzniknuté otvory môžu tiež prepadnúť predmety ako napríklad nástroje a ohroziť tak 
osoby pod otvorom. Zabezpečte ohrozenú oblasť pomocou napríklad ochrannej siete. Pri 
nesprávnej inštalácii existuje riziko padnutia v dôsledku nedostatočnej nosnosti roštu.  
 

 

Pre ochranu životného prostredia  a zachovanie prírodných zdrojov je nevyhnutné  
dodržiavať miestne predpisy pri likvidácii komponentov a odpadu.  
 
Demontáž  

Na konci životnosti jednotky, táto musí byť demontovaná spoločnosťou, ktorá je na to 
špecializovaná a má oprávnenie. Aby sa zabránilo poraneniu osôb a poškodeniu majetku pri 
demontáži jednotky,  musia byť dodržané opatrenia,  pokyny a informácie  jednotlivých 
výrobcov komponentov.  
 
Likvidácia  

Všetky komponenty a prevádzkové materiály (napr. olej, chladivo, soľanka, batérie) musia 
byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi. Elektronicky odpad , kovové a plastové 
časti by mali byť separované a recyklované,  aby sa chránili prírodné zdroje.  
Panelové profily sú vyrobené z polyvinylchloridu (PVC). 

 

Odstavenie 
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absorpčný materiál................................................................. 51 

adiabatické zvlhčovanie odvádzaného vzduchu .............. 64, 82 

bakteriologické znečistenie .................................................... 89 

bezpečnostné pokyny .............................................................. 6 

bezpečnostné predpisy .................................................... 20, 33 

bezpečnostný termostat ......................................................... 56 

BGV D4 .................................................................................. 62 

celková tvrdosť vody .............................................................. 81 

chladič 

priamy výparník ................................................................. 58 

vodný ................................................................................. 58 

čiastočné odsolenie ............................................................... 81 

cirkulačná voda ................................................................ 81, 85 

číslo zahustenia ..................................................................... 81 

čistenie 

chladič ............................................................................... 61 

ohrievač ............................................................................. 54 

sprchová pračka vzduchu .................................................. 82 

tepelný výmenník .................................................. 61, 65, 66 

tlakový poistný ventil ......................................................... 94 

tlmič hluku ......................................................................... 51 

čistenie a údržba ...................................................................... 7 

Connection 

Humidifier .......................................................................... 30 

Connection 

Siphon ............................................................................... 26 

Connection HE-RAC .............................................................. 26 

Connections 

Controlled gas system ....................................................... 75 

demontáž ............................................................................. 103 

Determining the pressure curve ............................................. 27 

dezinfekčné prostriedky ........................................................... 7 

DIN 4753 ................................................................................ 98 

DIN 4755 .......................................................................... 70, 73 

DIN 4794 .................................................................... 70, 72, 73 

DIN 7753 ................................................................................ 47 

DIN EN 13053 ........................................................................ 81 

DIN-frame .............................................................................. 10 

dodávka ................................................................................... 9 

doskový tepelný výmenník ..................................................... 66 

DVGW- pracovný list.............................................................. 70 

DVGW-pracovný list ............................................................... 73 

electrické napojenie ............................................................... 30 

elektrický motor ...................................................................... 46 

Elektrický-parný zvlhčovač ..................................................... 90 

elektrický-vzduchový ohrievač ............................................... 56 

emisné hodnoty ...................................................................... 72 

Fall protection ........................................................................ 18 

hladina vody ........................................................................... 60 

horák ...................................................................................... 71 

HRS 

rotor spätného získavania tepla ........................................ 64 

rotor spätného získavania tepla ........................................ 31 

tepelné trubice ................................................................... 67 

Humidifier ............................................................................... 30 

Hygienecontrol ....................................................................... 82 

inšpekčné dvere ..................................................................... 31 

inštalácia ................................................................................ 13 

inštalácia filtračných vložiek ................................................... 49 

inštalácia jednotky .................................................................. 13 

inštalácie chladenia ................................................................ 62 

jednotka 

vonkajšia ............................................................................ 32 

jednotky 

vo vonkajšom vyhotovení .................................................. 17 

karta bezpečnostných údajov ................................................. 73 

keramická vložka .............................................................. 70, 73 

klapka ..................................................................................... 41 

klapka spaľovacej komory ...................................................... 74 

klapky 

poháňané motorom ............................................................ 41 

spätné nasávanie ............................................................... 41 

spojené .............................................................................. 41 

spriahnutý pohon ............................................................... 42 

klinové remene ....................................................................... 47 

komín...................................................................................... 71 

kompresorový olej .................................................................. 63 

koncová strata filtra ................................................................ 49 

kondenzačná jednotka split .................................................... 62 

kondenzačná vaňa ................................................................. 60 

kondenzát ............................................................................... 72 

konečné vyčistenie ................................................................. 31 

kontrola 

ohrievač ............................................................................. 52 

kontrola prietoku ..................................................................... 56 

kontrola tlaku .......................................................................... 98 

Leak Test................................................................................ 75 

Lepidlo  pre  strešný pás ........................................................ 33 

Lepidlo  pre  strešný pás ........................................................ 32 

likvidácia ............................................................................... 103 

limitný spínač ......................................................................... 77 

meranie a regulácia ................................................................ 95 

Merging of several pan drains ................................................ 29 

mikróby ................................................................................... 85 

Množstvo kondenzátu ............................................................ 72 

monitorovanie filtra ................................................................. 49 

montáž.................................................................................... 13 

motor ...................................................................................... 43 

napnutie remeňa ........................................................ 44, 46, 47 

napojenie 

elektrické napojenie ........................................................... 30 

horák .................................................................................. 70 

potrubia chladiva ................................................................ 25 

potrubia kondenzátu .......................................................... 26 

potrubia odvodu ................................................................. 26 

potrubia ohrevovej a chladiacej vody................................. 25 

potrubia prepadu ................................................................ 26 

vzduchotechnického potrubia ............................................ 19 
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nariadenie pre pitnú vodu ................................................ 81, 88 

nebezpečenstvo požiaru ........................................................ 73 

núdzové opatrenia ................................................................... 7 

ochrana motora ...................................................................... 30 

ochrana pred bleskom ............................................................. 5 

ochranné prostriedky ............................................................. 73 

ochrany motora ...................................................................... 30 

odkaľovacie zariadenie .......................................................... 85 

odkaľovanie ........................................................................... 82 

odmineralizovanie .................................................................. 81 

odstavenie ...................................................................... 69, 103 

chladiaca jednotka ............................................................. 63 

odvlhčovací rotor ............................................................... 69 

ohrievač/vzduchový chladič ......................................... 54, 61 

sprchová pračka vzduchu .................................................. 86 

ventilátor ............................................................................ 47 

vysokotlaková sprchová pračka vzduchu .......................... 89 

Odstavenie z prevádzky......................................................... 92 

odvlhčovací rotor .................................................................... 68 

odvodné potrubie ................................................................... 26 

odvzdušnenie ................................................................. 98, 100 

chladič ............................................................................... 59 

ohrievač ............................................................................. 53 

ohrievač ................................................................................. 52 

para ................................................................................... 52 

SZT –glykolový okruh ........................................................ 52 

teplá voda .......................................................................... 52 

ohrievač vzduchu 

elektrický-vzduchový ohrievač ........................................... 56 

opätovné uvedenie do prevádzky ............................................ 7 

opláštenie ................................................................................. 7 

osová vzdialenosť ............................................................ 47, 48 

otáčky rotora .................................................................... 64, 68 

Otvory nadol ........................................................................... 20 

otvory v jednotke .................................................................... 17 

ovládacia jednotka ................................................................. 88 

ovládacie panely .................................................................... 96 

Parný zvlhčovač - 4 týždne po uvedení do prevádzky ........... 92 

Parný zvlhčovač - každých šesť mesiacov ............................ 92 

personal protection equipment .............................................. 62 

pH-hodnota .......................................................... 61, 67, 81, 82 

Plate heat exchangers ........................................................... 28 

plnenie 

chladič ............................................................................... 58 

ohrievač ............................................................................. 53 

plynová regulačná rada 

komponenty ....................................................................... 79 

schéma .............................................................................. 78 

plynový veľkoplošný horák ..................................................... 75 

pohon ..................................................................................... 44 

pohon klinovými remeňmi ...................................................... 44 

pohon rotora ........................................................................... 64 

pokyny pre údržbu a čistenie ................................................... 7 

poruchové vypnutie ................................................................ 76 

potrubie chladiva .................................................................... 25 

potrubie na odvod spalín........................................................ 74 

potrubie ohrevovej a chladiacej vody ..................................... 25 

potrubný snímač ............................................................... 76, 77 

Požiadavky na kvalitu pitnej vody .......................................... 91 

Požiadavky na montáž / inštaláciu ......................................... 90 

Požiadavky pre elektrické napojenia ...................................... 91 

Požiadavky pre prívod a odvod vody ..................................... 91 

práce údržby 

adiabatická pračka ............................................................. 85 

chladič ................................................................................ 60 

doskový tepelný výmenník ................................................. 66 

elektrický motor .................................................................. 46 

elektrický ohrievač ............................................................. 57 

horák .................................................................................. 74 

hydraulické regulačné zariadenie .................................... 100 

keramická vložka ............................................................... 73 

klapky ................................................................................. 42 

meranie a regulácia ........................................................... 96 

obtok .................................................................................. 74 

odlučovač kvapiek ............................................................. 60 

odvlhčovací rotor ............................................................... 69 

ohrievač ............................................................................. 54 

plynový veľkoplošný horák ................................................ 78 

pretlaková klapka ............................................................... 94 

regulačné a bezpečnostné prvky ....................................... 74 

remeňový pohon ................................................................ 46 

rozvádzač .......................................................................... 96 

spaľovacia komora............................................................. 73 

spojka pohonu ................................................................... 47 

tepelné trubice HRS ........................................................... 67 

tlmič hluku .......................................................................... 51 

trubkovnica ........................................................................ 73 

ventilátor ............................................................................ 46 

vysokotlaková sprchová pračka vzduchu .......................... 89 

vzduchové filtre .................................................................. 50 

pracovníci údržby ................................................................... 96 

predpisy pre ochranu životného prostredia ............................ 63 

preprava ............................................................................... 4, 9 

prepravné závesy ................................................................... 13 

presentation tape ................................................................... 20 

Pressure calculation overpressure side ................................. 29 

Pressure calculation suction side ........................................... 28 

pretlaková klapka ................................................................... 93 

priamy výparník ...................................................................... 58 

prídavné zariadenia na zvýšenie tlaku ................................... 82 

priehyb remeňa ...................................................................... 48 

priehybová sila ....................................................................... 48 

prietokomer ............................................................................ 79 

pripravenosť na prevádzku............................................... 71, 76 

prostriedok na odstránenie vodného kameňa ........................ 85 

protidažďová strieška ............................................................. 20 

protokoly o nastavení ....................................................... 72, 77 

pružná manžeta ..................................................................... 19 

pružná spojovacia príruba ...................................................... 19 

rám jednotky ........................................................................... 19 

regulácia klapiek .................................................................... 72 

regulácia prietoku vzduchu .................................................... 52 
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regulácia teploty spaľovacej komory ...................................... 72 

regulátor tlaku .................................................................. 76, 79 

remeníc ............................................................................ 44, 47 

respiratory protective gear ..................................................... 62 

riziko zamrznutia .................................................................. 100 

rošty ....................................................................................... 40 

rotačný tepelný výmenník ...................................................... 64 

rotor 

odvlhčovací rotor ............................................................... 68 

rotor body ............................................................................... 65 

rýchle plnenie ......................................................................... 87 

servisná príručka .................................................................... 63 

sifón ................................................................................. 60, 87 

sila predpätia remeňa ............................................................ 47 

Siphon .................................................................................... 26 

Humidifier .......................................................................... 30 

Merging of several pan drains ........................................... 29 

plate heat exchangers ....................................................... 28 

Pressure calculation overpressure side ............................ 29 

Pressure calculation suction side ...................................... 28 

Underpressure ................................................................... 28 

Siphon with overpressure ...................................................... 29 

síran ....................................................................................... 81 

skrutka 

so závitovým puzdrom ....................................................... 14 

spojenie priechodzou skrutkou .......................................... 14 

Snow Load ............................................................................. 17 

spaľovací vzduch ................................................................... 71 

spaľovacia komora ........................................................... 70, 73 

spojenie jednotky ................................................................... 14 

Spotreba plynu ....................................................................... 71 

sprchová pračka 

vysokotlaková sprchová pračka vzduchu .......................... 88 

sprchová pračka vzduchu ...................................................... 81 

sterilizácia .............................................................................. 81 

štítok ................................................................................ 76, 77 

STN EN ISO 12100 .................................................... 41, 42, 93 

Strešné pásy .......................................................................... 32 

SZT –glykolový okruh ............................................................ 58 

tepelné čerpadlo .................................................................... 62 

tepelné trubice HRS ............................................................... 67 

teplota spalín .......................................................................... 72 

tesniace pásky ....................................................................... 64 

test tesnosti .............................................................................. 8 

tlak čerstvej vody ................................................................... 82 

tlakový rozdiel ........................................................................ 66 

Tlmenie hluku/chvenia konštrukcie ........................................ 13 

tlmič hluku .............................................................................. 51 

transportných závesov ........................................................... 10 

TRGI ................................................................................. 71, 80 

trubkovnica ............................................................................. 73 

údržba 

rotor-HRS ........................................................................... 65 

upravená voda ................................................................. 86, 89 

usadeniny ............................................................................... 85 

utesnenie spojov dielov jednotky ........................................... 17 

utesnenie strechy ................................................................... 32 

uvedenie do prevádzky a údržba ........................................... 76 

vaňa adiabatickej pračky ........................................................ 82 

vaňa pračky ............................................................................ 89 

vaňa pračky vzduchu ............................................................. 86 

VDI 3803 .......................................................................... 81, 88 

VDI 6022 .......................................................................... 81, 88 

ventil únikov plynu .................................................................. 79 

ventilátor ................................................................................. 43 

ventilátorom pomaly dolu ....................................................... 86 

vibrácie ................................................................................... 69 

vodivosť .................................................................................. 81 

vodný kameň .......................................................................... 85 

voľné obežné kolesá .............................................................. 43 

vonkajšia inštalácia .................................................................. 5 

vonkajšia jednotka .................................................................. 17 

všeobecne ................................................................................ 1 

vybratie motora ...................................................................... 47 

vyhlásenie o zhode .................................................................. 1 

Vykladanie pomocou transportných závesov ......................... 10 

vyloženie .................................................................................. 9 

vyloženie pomocou žeriavových ok .......................................... 9 

vypúšťanie .............................................................................. 87 

vysokotlaková sprchová pračka vzduchu ............................... 88 

vysokotlakové napojenie ........................................................ 88 

vzduchotechnické potrubie ..................................................... 19 

vzduchový filter ...................................................................... 49 

vzduchový tlakový spínač ...................................................... 76 

Wind load ............................................................................... 18 

zabezpečenie počas prepravy ............................................... 43 

zálohovanie údajov ................................................................ 97 

Závesné oko ..................................................................... 34, 37 

zdvíhacie zariadenie .............................................................. 13 

žeriavových ok ......................................................................... 9 

zmluva o údržbe ..................................................................... 62 

zmluva o vykonávaní údržby .................................................. 96 

znižovanie hluku ..................................................................... 13 
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