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Splošni podatki 
 

 POMEMBNO  
 

Stroji, na katere se nanaša ta priročnik, so odlična naložba, zato jih je treba skrbno vzdrževati in jih pravilno 
namestiti, da bi ostali v dobrem obratovalnem stanju. 
Pravilno vzdrževanje naprave je nujno za njeno varnost in zanesljivost. Samo servisni centri proizvajalca imajo 
ustrezne tehnične sposobnosti za izvajanje vzdrževanja. 

 

 

  OPOZORILO 

 
Pred namestitvijo naprave pozorno preberite ta priročnik. Zagon naprave je strogo prepovedan, če niste dobro 
razumeli vseh navodil v tem priročniku. 

 
 

 POMEMBNO 
 

Značilnosti in postopki, opisani v tem priročniku, so skupni za celotno serijo naprav.  
 
Vse naprave so dobavljene s splošnim načrtom, ki prikazuje dimenzije, težo in značilnosti tega specifičnega stroja. 
 
SPECIFIČNI NAČRTI SE MORAJO UPOŠTEVATI KOT NELOČLJIV DEL TEGA PRIROČNIKA 
 

V primeru razlik med tem priročnikom in načrtom je treba upoštevati navedbe na načrtu.  
 

 
Napravo, na katero se nanaša ta Priročnik za uporabo in vzdrževanje, je treba uporabljati in vzdrževati pod varnimi 
pogoji, da njeni upravljavci ne bi bili izpostavljeni nevarnosti tako pri uporabi kot pri vzdrževanju in popravilu stroja.  
 
Zato je bistvenega pomena, da pozorno preberete ta dokument, da upoštevate njegovo celotno vsebino in da ga dobro 

shranite. 

 
Pomen simbolov: 

 

 Pomembna opomba: neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbo naprave ali nepravilno 
delovanje 

 

 Opomba, ki zadeva varnost na splošno ali upoštevanje zakonov in predpisov 

 

 Opombe glede električne varnosti 
 

Opozorila za upravljavca 

• PRED UPORABO NAPRAVE PREBERITE TA PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 

• UPRAVLJAVEC MORA PREJETI NAVODILA IN BITI USPOSOBLJEN ZA UPORABO NAPRAVE 

• UPRAVLJAVEC SE MORA NATANČNO DRŽATI VSEH NAVODIL, VARNOSTNIH PREDPISOV IN 

OBRATOVALNIH OMEJITEV NAPRAVE 

 

Pomoč 
Pred izvajanjem vsakega popravila je priporočljivo, da se obrnite na pooblaščeno osebje, predvsem v primeru izrednega 
vzdrževanja. 
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Prejem stroja 
Takoj po dobavi je treba stroj pregledati na mestu dokončne namestitve, glede morebitnih poškodb. Vse komponente, ki 
so navedene na dobavnici, je treba skrbno pregledati in odkljukati, morebitne poškodbe pa je treba sporočiti prevozniku. 
Pred raztovarjanjem stroja preverite na napisni tablici stroja, ali model in napajalna napetost ustrezata naročilu.  
Vsaka poškodba ali neskladnost z naročilom morata biti zapisana na dobavnici. Pisno reklamacijo je treba poslati na 
naslov: 

 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 

http://www.daikinapplied.eu 
 

 

Reklamacije ali pritožbe, poslane več kot 10 dni po datumu dobave, se ne bodo upoštevale.  
 
V vsakem zahtevku za tehnične informacije vedno navedite serijsko številko NAPRAVE ZA OBDELAVO ZRAKA, ki je 
navedena na napisni tablici. 
Proizvajalec ne sprejme nobene odgovornosti za morebitno škodo, odkrito po prevzemu stroja.  
 

 

Preverjanja 
Pri prevzemu stroja izvedite naslednja preverjanja, da bi zaščitili svoje pravice, v primeru da je st roj nekompleten 
(manjkajoči deli) ali da je bil poškodovan med prevozom: 
 

a) Pred prevzemom stroja preverite vse komponente, vključene v dobavo. Preverite morebitne poškodbe. 
b) Če je bil stroj poškodovan, ne odstranjujte poškodovanih materialov. Za ugotavljanje  odgovornosti bo koristna 

serija fotografij. 
c) Takoj obvestite prevoznika o obsežnosti škode in zahtevajte od njega, da pregleda stroj.  

d) Takoj obvestite pooblaščenega trgovca o obsežnosti škode, da bo lahko poskrbel za potrebna popravila. V 
nobenem primeru se ne sme stroj popravljati, dokler ga ne pregleda predstavnik transportnega podjetja. 

 

Namen tega priročnika 
Namen tega priročnika je omogočiti, da monter in upravljavec opravljata vse postopke, ki so potrebni za zagotovitev 

pravilne namestitve in vzdrževanje stroja, brez tveganja poškodb ljudi, živali in/ali lastnine. 

Priročnik je pomemben dokument, ki pomaga usposobljenemu osebju, vendar ga nikakor ne more nadomestiti. Vse 
dejavnosti je treba izvajati v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi. 
 

Kontaktni podatki proizvajalca 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 

http://www.daikinapplied.eu 
 

 

 

Daikin zagotavlja, da je dobavljena NAPRAVA ZA OBDELAVO ZRAKA 

 

▪ kompletna in v skladu s Seznamom vsebine. 
▪ dobavljena skupaj s priročnikom za uporabo in vzdrževanje  
 
Če naprava ni kompletna ali ne ustreza Seznamu vsebine ali če manjka priročnik, se obrnite na prodajno mrežo podjetja 
Daikin, z navedbo specifičnih podatkov naprave, ki se nahajajo na napisni tablici, pritrjeni na steno naprave. 
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Identifikacija 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Za hitro identifikacijo naprave zadostuje sklicevanje na podatke z ES tablice, ki je prilepljena na eno od sten naprave 
(glejte sliko), in jedrnato navaja spodaj naštete podatke:  
 

1) Ime in naslov proizvajalca 
2) Oznaka ES 
3) Velikost in serijska številka naprave 

4) Sklicna številka, navedena v naročilu 
5) Datum proizvodnje 
6) Vhodni pretok zraka 
7) Povratni pretok zraka 
8) Omrežna napajalna napetost 

9) Frekvenca 
10) Število faz 
11) Skupno absorbirana električna energija (pod pogoji, navedenimi na tablici) 

 
Dodatne informacije o konstrukciji in delovanju so podane v posebnih grafih in tehničnih specifikacijah, priloženih napravi 
in temu priročniku. 

 

Uporaba naprave 
NAPRAVE ZA OBDELAVO ZRAKA se uporabljajo za reševanje problemov glede temperature, vlažnosti in čistoče zraka v 

rezidenčnih in industrijskih okoljih. 
 
Naprave za obdelavo zraka so običajno zasnovane in izdelane za vgradnjo v neeksplozivna okolja. Za uporabo v okoljih, 
kjer obstaja nevarnost eksplozije, lahko Daikin projektira in izdela proti -eksplozivne različice strojev. V takih primerih bo 
imela električna oprema ustrezne oznake.  
 

Če je treba naravo uporabiti v kritičnih situacijah zaradi vrste sistema ali okoljskih razmer, mora stranka določiti in sprejeti 
primerne tehnične in operativne metodologije, da se izogne vsakovrstnim nevarnostim. 
 
Uporabnik/monter mora uporabljati naprave v skladu z navodili v tem priročniku. 
 

Uporabnik/monter mora dati navodila osebju, določenemu za zagon in vzdrževanje naprave, ter ga seznaniti z njeno 
pravilno uporabo. 
 
Uporabnik/monter je odgovoren za zagotavljanje take namestitve naprave, ki zagotavlja njene statične in dinamične 
stabilnosti. Vsa dela je treba opraviti v skladu z nacionalno zakonodajo o varnosti na delovnem mestu.  
 

Uporabnik/monter mora poskrbeti za to, da atmosferski pogoji ne vplivajo na varnost ljudi ali premoženja med 
namestitvijo/uporabo. 
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Uvod - smernice 
PRIROČNIK JE BISTVENI IN NELOČLJIVI DEL NAPRAVE, ZATO GA JE TREBA HRANITI MED NJENO CELOTNO ŽIVLJENJSKO DOBO. 
 
Pripravljen je bil za zagotavljanje pravilne in povsem varne uporabe naprave. 
Vse osebje, zadolženo za upravljanje, vzdrževanje ali nadzor naprave, mora prebrati ta priročnik. 
 
Upravljavec, ki je zadolžen za izvajanje vzdrževanja in popravil na napravi ali za njeno reguliranje, mora biti 

usposobljena oseba s primernimi in priznanimi poklicnimi kvalifikacijami za ustrezne postopke. 
 
Ta priročnik vsebuje naslednje informacije: 
 
▪  Tehn i čne  znači l nos ti  

▪  Navod i l a  za  p revoz , ravnanje ,  names t i tev  i n  montažo  
▪  Uporaba  naprave 
▪  Navod i l a  i n usposab l j anje  osebja ,  zadol ženega za  uprav l j an j e  naprave 
▪  Vzdrževan je  
 

❑ Priročnik se nanaša na dobavljeni model naprave.  
 

❑ Pred izvedbo kakršnega koli posega na napravi natančno preberite ta priročnik. 
 

❑ Skrbno hranite ta priročnik. 
 

❑ Ne odstranite, odtrgajte ali napišite nanovo nobenega dela tega priročnika iz kakršnega koli razloga. 
 
DAIKIN NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI V NASLEDNJIH PRIMERIH: 
 
▪ NAMESTITEV JE NEPRAVILNA ALI NI V SKLADU Z DOLOČENIMI POSTOPKI 

▪ DELNO ALI POPOLNO NEUPOŠTEVANJE NAVODIL 
▪ NEPRAVILNO NAPAJANJE: ELEKTRIKA / HIDRAVLIKA / STISNJEN ZRAK 
▪ NEPRAVILNA UPORABA NAPRAVE 
▪ POMANJKLJIVO VZDRŽEVANJE 
▪ NEPOOBLAŠČENE SPREMEMBE ALI POPRAVILA 
▪ UPORABA NEORIGINALNIH ALI NEPRIMERNIH REZERVNIH DELOV 

NAPRAVE ZA OBDELAVO ZRAKA SO ZASNOVANE IN IZDELANE V SKLADU Z ZAHTEVAMI ZA ZDRAVJE IN VARNOST IZ UNI EN ISO 12100 1-
2 (STROJNA DIREKTIVA) 
 

Kvalifikacije 
KVALIFIKACIJE ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE  
 
SPLOŠNI UPRAVLJAVEC 
▪ POOBLAŠČEN za upravljanje naprave s pomočjo stikal na tipkovnici električne nadzorne plošče.  
▪ Lahko samo vklopi in izklopi napravo in izvaja operacije s stikali. 

 
(KVALIFICIRAN) VZDRŽEVALNI MEHANIK 
▪ POOBLAŠČEN za izvajanje posegov vzdrževanja, reguliranja in popravil na mehanskih delih. 
▪ Biti mora kvalificiran mehanik, ki lahko opravlja mehansko vzdrževanje na zadovoljiv in varen način, s teoretično 

pripravo in ročnimi izkušnjami. 

▪ NI POOBLAŠČEN za izvajanje kakršnih koli posegov na tehničnem sistemu. 
 
(KVALIFICIRAN) VZDRŽEVALNI ELEKTRIČAR 
▪ POOBLAŠČEN za izvajanje električnih posegov za reguliranje, vzdrževanje in popravila. 
▪ POOBLAŠČEN za delo, ko je prisotna napetost v notranjosti električnih panelov in razdelilnih omaric. 
▪ Biti mora kvalificiran tehnik za elektriko / elektroniko, ki lahko opravlja električno / elektronsko vzdrževanje na 

zadovoljiv in varen način, s teoretično pripravo in dokazanimi izkušnjami. 
▪ NI POOBLAŠČEN za izvajanje mehanskih posegov. 
 
(KVALIFICIRAN) TEHNIK PROIZVAJALCA 
▪ POOBLAŠČEN za izvajanje zapletenih posegov v vsaki situaciji. 
▪ Deluje v dogovoru z uporabnikom. 

 
Na splošno m ora  oseba,  k i  i zva ja  posege na  naprav i :  
▪ imeti sposobnost uporabe zgornjih in spodnjih okončin 
▪ poznati in razpoznavati barve in imeti dober vid in sluh 
▪ biti popolnoma seznanjena z nevarnostmi in opozorilnimi znaki 

▪ popolnoma razumeti obratovalni cikel naprave, imeti opravljeno teoretično-praktično usposabljanje, delovati pod 
neposrednim vodstvom strokovnega upravljavca, ali uporabnika naprave ali pod neposrednim vodstvom tehnika 
proizvajalca. 
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Varnostna pravila 
 

VARNOSTNA OPOZORILA 
 
Daikin želi poudariti pomen varnih razmer za upravljavca, ki opravlja dela na napravi . 
Pred začetkom uporabe naprave, morajo te osebe prebrati vsa določila, ki jih vsebuje ta priročnik.  
 

P RED UPO RABO PREVERITE ,  ALI  SO  NAM EŠČENE I N ALI  DELUJ EJ O VSE PREDVI DENE ZAŠČIT NE NAPRAVE . 
 
Pri uporabi naprave je treba upoštevati naslednja opozorila: 
 
▲ Natančno preberite vsa varnostna sporočila v priročniku in na napravi  

 
▲ Upravljavec mora prejeti navodila o delovanju nameščenih varnostnih naprav in o njihovi pravilni uporabi.  
 
▲ Upravljavec mora nositi varnostna oblačila, ki so primerna za določeno vrsto dela. 
 
▲ Območje delovanja okrog naprave v dolžini 1,5 m mora biti brez ovir, čisto in dobro osvetljeno.  

 
▲ Ne uporabljajte neodobrenih ali improviziranih instrumentov za dostop do delov naprave, ki so običajno nedostopni.  
 
▲ Naprave ne uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, razen če je to posebej opredeljeno v priročniku 

za uporabo 

 
▲ Ne poskušajte izvajati popravil ali prilagajanj na napravi, razen če je to izrecno dovoljeno in določeno.  
 
▲ Pred izvajanjem popravil ali drugih posegov na napravi vedno svoje namere glasno sporočite drugim upravljavcem v 

bližini naprave in preverite, ali so slišali in razumeli vaše opozorilo. 
 

▲ Po izvajanju prilagoditev pod pogoji zmanjšane varnosti je treba čim prej obnoviti prejšnje stanje naprave in vključiti 
vse varnostne naprave. 

 
▲ Vsak poseg na sistemu ali električnih aparatih lahko izvaja samo kvalificiran električar za vzdrževanje.  
 
▲ Pred odpiranjem razdelilnih omaric ali električnega panela vedno izklopite napajanje električnega panela.  

 
▲ Ko upravljavec ugotovi napako, še posebej, če vpliva na varnost, mora obvestiti odgovorno osebo. 
 
▲ Postopke reguliranja, ki se izvajajo pod pogoji zmanjšane varnosti, mora opravljati samo ena oseba. Med izvajanjem 

postopka je treba nepooblaščenim osebam preprečiti dostop do naprave. 

 
▲ Vedno ravnajte zelo previdno in nekvalificiranim osebam ne dovolite izvajanja del na napravi ali v njeni 

bližini. 
 
▲ Prepovedano je opravljati kakršno koli popravilo, vzdrževanje ali prilagoditev na napravi med njenim 

obratovanjem, razen če je to izrecno navedeno v teh navodilih. 

 
▲ Prepovedano je omogočiti samodejno delovanje naprave, v primeru da so bile odstranjene fiksne ali 

pomične zaščite. 
 
▲ Prepovedano je preoblikovanje ali spreminjanje nameščenih varnostnih naprav.  

 
Svetujemo, da vam pri namestitvi in vzdrževanju pomagajo tudi druge osebe. V primeru nenamernih poškodb ali težav 
ravnajte na naslednji način: 
- ohranite mirno kri 
- pritisnite alarmni gumb, če je prisoten v prostoru namestitve 
- Ponesrečenca prestavite v topel prostor, daleč od enote in ga namestite v položaj mirovanja. 

- takoj pokličite osebje za nujne primere v stavbi ali reševalce na postaji prve pomoči.  
- Ponesrečenca ne pustite samega, temveč počakajte na prihod reševalcev  
- Reševalcem posredujte vse potrebne podatke 
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SIMBOLI, UPORABLJENI  NA NAPRAVI 
 

NE 
 
 
 

   PRITRJENA NA VRATA VENTILATORSKIH ODDELKOV 
 

 

OPEN  NAM EŠČEN NA VRAT I H ,  KOT  OPO ZO RI LO ,  DA J E RO ČAJ O DPRT  

ENT RY  
NAM EŠČEN NA PANELU V BLI Ž I NI  VST OPA /  IZST OPA tekočine  V  /  IZ NAVITJA  

EX IT  

DISCHARGE  NAM EŠČEN BLI ZU M EST A ZA PRAZNJ ENJ E KO NDENZACI J SKEG A PLADNJ A  
 
 

Varnostne naprave 

Naprava je opremljena z varnostno napravo, ki preprečuje telesne poškodbe in zagotavlja pravilno delovanje.  
 

Ker je naprava sestavni del sklopa v kombinaciji z drugimi sestavnimi deli z vzajemnim delovanjem, mora nekatere 
varnostne naprave namestiti monter / uporabnik.  
 
Varnostne naprave:  
 
Standardna dobava 

 

▪ Ključavnice: vstopna vrata v ventilatorskem oddelku naprave imajo na kljuki ključavnice s ključi, ki 
nepooblaščenim osebam preprečujejo odpiranje vrat.  

 
 
Dobava na zahtevo 
 

▪ Mikro stikala: vstopna vrata v ventilatorskem oddelku naprave so opremljena z mikro stikali za prekinitev 
električnega napajanja magnetnega senzorja bližine s polariziranim magnetom, katerega ne more nevtralizirati 
magnetiziran instrument, kar zagotavlja učinkovitost tudi v pogojih stalne vlažnosti. 

 

▪ Varovala: motorizirani ventilatorji v območju prenosa so opremljeni z ustrezno obliko zaščit, ki so mehansko 
pritrjene tudi ena na drugo. 

 
Nadzorne naprave: po namestitvi je treba napravo opremiti z učinkovitimi ergonomskimi krmilji, vsa električna oprema 
pa mora biti skladna z zahtevami veljavnih predpisov in še posebej s standardi EIC 44-5. 
 

Garancija 
Daikin zagotavlja, da naprava v trenutku dostave nima nobenih pomanjkljivosti v materialu in izdelavi. Garancija zajema 
obdobje 12 mesecev od dobave, razen porabe materialov (jermeni, filtri,...)  
 
V trenutku dostave je treba napravo skrbno pregledati in ugotoviti, ali je skladna s podatki na seznamu vsebine, ali je 

pošiljka kompletna in ali ustreza naročilu. Skrbno preverite, da ni prišlo do poškodb. Morebitne poškodbe je treba takoj 
prijaviti prevozniku in podati ustrezne pomisleke. Tablico, na kateri so navedene splošne značilnosti, je treba preveriti 
pred raztovarjanjem, da bi ugotovili morebitna neujemanja. Družba Daikin ne bo priznala škode, sporočene po prevzemu 
dobavljene naprave. 
 
Reklamacije za pomanjkljivosti, katerih ni bilo mogoče odkriti v trenutku dostave, je treba prijaviti družbi Daikin Italia 

S.P.A. stabilimento di Caleppio di Settaia v pisni obliki, in poslati s priporočeno pošto, drugače ne bodo upoštevane.  
 
Če Daikin prizna obstoj pomanjkljivosti, ki je bila takoj sporočena, se zaveže za zamenjavo okvarjenih delov, pri čemer 
so izrecno izključeni vsi drugi zahtevki, ki jih predlaga stranka.  

NE ZAŽENITE STROJA, PREDEN 

PREBERETE NAVODILO IN 

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/images/1765X.gif&imgrefurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/index.php/cPath/24_48&usg=__ItrykFH8EwOOoaGHKFktETGx4Yo=&h=153&w=112&sz=8&hl=it&start=1&tbnid
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Garancija ne zajema težav, ki izhajajo iz / so nastale zaradi priključitve na hidravlični, električni ali pnevmatski sistem, ali 
na druge zunanje objekte, povezane z napravo. 
Tudi pomanjkljivosti zaradi naslednjih razlogov so izključene iz garancije: 

- nepravilna uporaba in neupoštevanje določb glede vzdrževanja 
- običajna obraba 
 
Garancija je nična in neveljavna, če se naprava uporablja nepravilno ali nad omejitvami zmogljivosti, za katere je bila 
predvidena. V primeru kakršne koli spremembe ali poseganja v napravo, še posebej v varnostne naprave, postane 
garancija takoj nična in neveljavna, proizvajalec pa je razbremenjen vsake odgovornosti. Nobeno nadomestilo ne bo 

priznano za škodo, nastalo zaradi neobratovanja med izklopom stroja, zaradi izvajanja vzdrževanja ali popravil, bodisi 
da se opravljajo v okviru garancije ali proti plačilu.  
 
Daikin zavrača vsako odgovornost, sedanjo in prihodnjo, za škodo osebam, premoženju ali same naprave, ki izhaja iz 
malomarnosti s strani upravljavcev, neupoštevanja navodil za namestitev, uporabo in vzdrževanje, podanih v tem 

priročniku, ali neizpolnjevanja varnostnih pravil, ki veljajo za zaščito sistema in kvalificiranega osebja, zadolženega za 
njegovo uporabo in vzdrževanje. 

 
 
Serijska številka, navedena na napravi, je glavna referenca za identifikacijo proizvoda in za vse potrebe.  
 

Okoljske razmere 
Naprava je zasnovana za uporabo v notranjosti tehnoloških postaj ali na prostem. Vendar pa standardna naprava ne 
more delovati v okoljih, kjer so prisotni eksplozivi, kjer je visoka prisotnost prahu, kjer je visok odstotek vlažnosti ali p ri 

visokih temperaturah, razen če je na zahtevo posebej izdelana za takšna okolja. 
 

Okoljska kontaminacija 
Naprava je zasnovana tako, da deluje brez težav v najrazličnejših vrstah okolja in sektorjev (prehrambenem, kemičnem, 

farmacevtskem, v bolnišnicah, storitvenem, mehanskem itd.) 
Odvisno od operacijskega sektorja instalacije in glede na področje uporabe je treba izpolnjevati specifična pravila in 
izvajati vse potrebne postopke podjetja, da ne bi prišlo do težav z okoljem (sistem, ki deluje v bolnišnici ali v kemični 
tovarni, lahko predstavlja drugačne težave kot sistem, ki deluje v drugih sektorjih, tudi z vidika odstranjevanja potrošnih 
delov, filtrov, itd. Slednji lahko, na primer, predstavljajo težave bakteriološkega tipa) 
Kupec je odgovoren za izobraževanje in usposabljanje delavcev  o potrebnih postopkih in vedenju. 

 

Hrup 
Naprava je zasnovana in izdelana tako, da se prepreči tveganje zaradi emisije hrupa po zraku, ki presega spodnjo mejo 

80 dB(A). Opozoriti je treba, da ima vsako okolje svoje akustične značilnosti, ki bi lahko imele velik vpliv na zvočni tlak, ki 
ga oddaja naprava med obratovanjem. Zato je treba upoštevati podatke o hrupu, ki so navedeni kot referenčna osnova, 
medtem ko je kupec-uporabnik odgovoren za izvajanje posebnih fonometričnih testov na mestu vgradnje in pod 
dejanskimi pogoji obratovanja naprave. 
 

Odlaganje in uničenje 
Glede odlaganja embalaže ravnajte v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. 
Pri umiku naprave iz uporabe ali uničenju in odlaganju naprave oz. njenega posameznega dela, 
mora kupec-uporabnik ravnati v skladu z zakoni in predpisi svoje države.  

Vse komponente je mogoče reciklirati 
 

Glede izolacijskih materialov, uporabljenih v ploščah, ravnajte v skladu s posebnimi 
veljavnimi odločbami. 
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Splošne značilnosti 
 

Značilnosti uporabe 
Naprave za obdelavo zraka se uporabljajo za reševanje problemov glede temperature, vlažnosti in čistoče zraka v 
rezidenčnih in industrijskih okoljih. 
 
Vsaka naprava je namenjena za posebne tehnične in dimenzijske potrebe za vgradnjo v sektorjih, kot so:  

 
▪  J AVNI  SEKTO RJI  
▪  L ETAL I ŠČA 
▪  BANKE  
▪  KOM ERCI AL NI  SEKTO RJI  
▪  HO TELI  

▪  M UZEJI ,  GL EDAL I ŠČA,  KI NO DVO RANE I N  AVDI TO RI JI  
▪  TEL EVI ZI J SKI  I N SNEM AL NI  STUDI I  
▪  KNJ I ŽNI CE 
▪  CENTRI  ZA O BDEL AVO PO DATKO V  

 

Zahvaljujoč dolgim in donosnim izkušnjam, pridobljenim v vseh tehničnih sektorjih, so bile razvite in izdelane specialne 
različice za posebne namene, kot so: 
 

▪  FARM ACEVTSKA 
▪  PREHRAM BENA  
▪  BO L NI ŠNI ČNA 

▪  EL EKTRO NSKA 
▪  POM O RSKA 
▪  PRO IZVO DNI  PO STO PKI  PRI  NADZO RO VANI H  

TEM PERATURAH I N O NESNAŽENJ U  
 
Optimalna izbira vsake podrobnosti, raziskave za doseganje največjega donosa vsake komponente, uporaba posebnih 

materialov in izvajanje posebnih gradbenih sistemov, so pretvorile spoštovanje do okolja in varčevanje z energijo v 
veljavne, napredne tehnološke rešitve. 
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Razpon - Mere 
 

Velikost 
Pretok zraka 

(m3/h) hitrost 2,5 
m/s 

Profil 
mm 

Širina  

mm 
Višina 

mm 
Profil 

mm 

Širina 

mm 
Višina 

mm 

1 1,105 40 850 550 60 890 590 

2 1,550 40 900 600 60 940 640 

3 1,980 40 950 650 60 990 690 

4 2,600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3,170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3,550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4,000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4,800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5,560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6,600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7,950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9,320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10,050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13,200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19,200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25,300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31,500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37,000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43,400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51,300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58,000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67,500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78,000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84,700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98,000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111,000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124,000 -- -- -- 60 5990 3000 

 

Konstrukcija 
NOSILNI OKVIR 
Ekstrudirani profili iz visoko odporne aluminijeve zlitine, s presekom 40x40 mm ali 60x60 mm. Deli so sestavljeni s 

pomočjo 3-potnih spojev iz s steklom ojačanega najlona ali aluminija. Vijaki profilov so vedno poravnanega tipa, z 
dvojnimi rebri in komoro, kar omogoča, da plošče privijemo skupaj, ne da bi bil vijak viden v NAPRAVI, in to ne le iz 
estetskih razlogov, ampak tudi in predvsem iz varnostnih razlogov. Če mora nekdo vstopiti zaradi vzdrževanja ali 
čiščenja, lahko opravlja svoje delo povsem varno, brez tveganja poškodb na štrlečih vijakih. Notranjost naprave je torej 
brez izboklin ali prekinitev v profilih. 
Podnožje pod vsakim oddelkom je v celoti iz aluminija, na zahtevo pa je lahko izdelano tudi iz pocinkanega ali 

nerjavnega jekla. 
 
Na naslednjih straneh so opisani različni profili, ki se lahko uporabljajo za izgradnjo naprave. Vsi so iz najnovejše 
generacije in ekskluzivni. 
 
Profili so tipa s prekinjenim toplotnim mostom, tj. izdelani z dvojnimi profili za odpravo prehoda toplote med notranjostjo 

in zunanjostjo naprave, predvsem zato, da bi se izognili težavam s kondenzacijo na zunanjih površinah.  
 
Profili imajo tudi zaobljene notranje vogale za lažje čiščenje notranjih površin. To je še posebej pomembno za naprave, 
ki morajo biti razkužene. 
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TESNILA tipa balona, ki se vstavijo v profil, so narejena iz različnih materialov glede na posamezen primer in 
zagotavljajo popolno nepredušnost naprave.  
 

 
 

KLJUKE s stransko cevno zaščito, ki jih je mogoče odpreti z zunanje in notranje strani naprave, z držaji enake 
velikosti. Vsa vrata ventilatorskega oddelka imajo kljuko z varnostno ključavnico, ki dovoljuje dostop le pooblaščenemu 

osebju. Vse kljuke s ključavnico v isti napravi imajo enako kombinacijo. Na zahtevo je lahko dobavljena serija strojev z 
enako kombinacijo. 
Opremljeni so lahko tudi z nastavljivimi krili, kar omogoča obnovo tesnila čez določen čas. 
 

TEČAJI iz pobarvanega aluminija. Tečaji so različnih velikosti, odvisno od velikosti / teže vrat. Tečaji iz najlona, 

ojačenega s steklenimi vlakni, so na voljo na zahtevo. 
 

PLOŠČE 
obložene z dvakrat prepognjenim jeklom. 
Sestavljene so iz slojev jeklene pločevine, ki v standardni različici obdajajo vroče vbrizgan poliuretan s povprečno 
gostoto 45 kg/m3, z reakcijo na ogenj razreda 1. 
Če se zahteva mineralna volna, bo Daikin izdelal plošče s postavljenimi in zalepljenimi listi iz vlaken mineralne volne, z 
gostoto 90/100 kg/m3 in reakcijo na ogenj razreda 0.  

 
Na zahtevo se lahko dobavi naprava s popolnoma gladko notranjo površino, brez razlik v nivojih profilov in plošč,  z 
dvojno oblogo, tako da se vsaka komponenta brezhibno ujema z naslednjo in oblikuje popolnoma neprekinjene površine 
med ploščami in profili. 
V primeru visoke kondenzacije so lahko, poleg profilov s prekinjenim toplotnim mostom, plošče opremljene tudi s tesnili 

za zagotavljanje izmenjave toplote. 
 
Plošče so pritrjene z nerjavnimi samoreznimi vijaki v najlonskih sedežih. 
Sedeži so vstavljeni v ploščo in imajo zaporne kapice. 
 
Dvojna jeklena stena je lahko iz različnih materialov, tako znotraj kot zunaj. Materiali, ki so na voljo, so naslednji: 

 
▪ Nerjavno jeklo AISI 304 
▪ Vroče pocinkano jeklo 
▪ Vroče pocinkano jeklo s prevleko iz barvnega PVC-ja debeline 150-200 mikronov (plastificirano jeklo)  
▪ Gladek ali reliefni aluminij 
▪ Predhodno pobarvano vroče pocinkano jeklo s tankim slojem 25 +3 mikroni na izpostavljeni strani in suhim 
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slojem 5 mikronov na neizpostavljeni strani. 
▪ Vroče preluknjano pocinkano jeklo (luknje ø 6 mm v razmaku 9 mm). Specifično za ventilatorske oddelke, za 

ublažitev prenosa hrupa. 
 

NAVITJA ZA TOPLOTNO IZMENJAVO 
Izdelana s posebnimi značilnostmi glede na vrsto in tlake tekočin, ki se uporabljajo, v skladu z evropskimi in 
mednarodnimi specifikacijami in specifikacijami vodilnih proizvajalcev. 
Navitja s premerom do 2" so iz medenine, tista z večjim premerom pa so iz nerjavnega jekla. 

Navitja so vedno na vodilih in se lahko izvlečejo. 
V primeru navitij, ki so napajana s freonom, mora polnjenje izvajati pooblaščeno osebje, ki je kvalificirano za uporabo in 
ravnanje s takšnimi kemičnimi snovmi, v skladu z veljavnimi zakoni. 
 

SKUPINE VENTILATORJEV 
Izdelane na eni sami, vzdržljivi konstrukciji z dvojnimi aluminijastimi profili, z visoko učinkovitimi amortizerji med 
ventilatorji in konstrukcijo, z motoriziranimi ventilatorji vodilnih nacionalnih znamk, z motorjem, ki je vedno nameščen na 
dobro napetem vodilu.  
Ta vrsta konstrukcije omogoča minimalno razliko nivoja med osmi (ventilatorja in motorja), kar zmanjša pritisk na ležaj ob 
zagonu ventilatorja. 

Skupina ventilatorjev ne prenaša vibracij na konstrukcijo naprave, kar se lahko prikaže stranki tako na terenu kot v 
tovarni. 
Pri močeh do 3 kW je jermenica "spremenljivega tipa", pri večjih močeh pa je fiksnega tipa. 
Na zahtevo se lahko namesti ščitnik za prenos, narejen iz debele kovinske mreže. Pritrdi se na konstrukcijo skupine in 
ima ustrezne odprtine, ki omogočajo hitro odstranjevanje z orodjem, zaradi inšpekcije.  
Ventilatorji vodilnih nacionalnih proizvajalcev imajo lahko naprej ali nazaj zakrivljene lopatice, enkratno ali dvojno 

sesanje, z ali brez arhimedovega vijaka, s prenosom ali direktnim vklopom. 
 

VLAŽENJE 
Vse vrste možnih vlažilcev imajo najvišje ravni učinkovitosti za sistem vlaženja.  
 
Adiabatni ali paketni tip ali s šobami, s sledečimi konstrukcijskimi lastnostmi: 
- paketni tip, s črpalko ali odtokom z gravitacijo, z bazenom manjših dimenzij v primerjavi s spodaj nameščenim glavnim 
rezervoarjem. To omogoča, da v bazenu ostane minimalna količina vode, tako da se celotni sistem vlaženja lahko 
odstrani in opere izven oddelka vsebnika, ne da bi morali odklopiti hidravlični sistem. 
Sistem omogoča tudi odstranitev samo izparilnega paketa zaradi rednega vzdrževanja, da ga lahko očistite ali 

zamenjate. 
Skupina z recirkulacijsko črpalko je izdelana tako, da se izognemokopičenju v bazenu mineralnih soli, ki jih vsebuje voda, 
s pomočjo obvoda, priključenega na prelivni izpust. 
Ima tudi regulacijski ventil za dotok vode do izparilnika. 
- s šobami, vedno z dvojno vlažilno komoro, da voda pri pršenju ne pride v stik z notranjimi pregradami plošč.  

Rampe za držala šob so v celoti izdelane iz PVC-ja, medtem ko so samočistilne šobe iz najlona. 
Na vhodni cevi črpalke je prostor za namestitev kontrolnega merilnika (ki ga na zahtevo namesti podjetje Daikin ali 
uporabnik). 
Dimenzije cevi zagotavljajo majhne izgube obremenitve v krogotoku in omogočajo uporabo črpalk majhne moči. Vse 
črpalke so iz nerjavnega jekla. 
Sistem je izdelan tako, da prepreči koncentracijo mineralnih soli v vodi. 

Skupina je opremljena z ventilom za regulacijo dotoka vode. 
 
Druge pogoste izvedbe vlažilnih sistemov so: 
- s paro iz električnega omrežja, samo z distributorjem ali v kompletu z regulirnimi ventili in izpusti za kondenzat in zrak  
- z električnim generatorjem pare s potopljenimi elektrodami  

- z vodo in stisnjenim zrakom 
- ultrazvočni tip 
 

FILTRIRANJE 
Posebno je treba paziti na pozicioniranje filtrov v oddelku zadrževanja. Vedno je treba izbrati filtre vodilnih nacionalnih 

znamk. Poleg komercialnega tipa sidrnega sistema so predvideni tudi ekskluzivni sistemi, posebej zasnovani za 
zagotavljanje pozitivnih rezultatov na test tesnjenja (npr. DOP test absolutnih filtrov). 
Na zahtevo, so lahko filtrirni sistemi opremljeni z merilniki tlaka ali diferenčnimi tlačnimi stikali za preprečevanje 
zamašitev. Naprave so vedno izdelane tako, da se filtri izvlečejo z umazane strani, zaradi boljšega tesnjenja filtrirnega 
sistema in da se onemogoči razpršitev prahu in drugih onesnaževalcev v krogotok po zamenjavi. 
 

REKUPERACIJA TOPLOTE 
Rekuperacijski deli so izvedeni bodisi z napravami za križni pretok statične toplote ali z rotacijo in navitji zaprtega 
krogotoka, s komponentami vodilnih evropskih proizvajalcev. 

Za čim večje zmanjšanje stroškov sistema je, na zahtevo, v rekuperacijskem sistemu z navitjem glavni rezervoar lahko 
narejen v ekskluzivni izvedbi, z vgrajenim okvirjem in dopolnjen z indikatorjem nivoja.  
 

Deli in dodatna oprema 
Rešetke  
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Narejene so lahko iz barvnega ali pocinkanega jekla, aluminija, z zaščito pred dežjem ali z mrežo za zaščito pred 
pticami. 
 
Notranji deli 

Okvirji za držanje filtra, držala za navitje in vsi notranji deli so iz kakovostnega pocinkanega jekla. Za združljivost z 
aplikacijami in na zahtevo so lahko tudi iz nerjavnega jekla ali aluminijevih zlitin. 
Varjenje je kontinuirano, izvedeno v atmosferi inertnega plina: vse varjenje, bodisi kontinuirano bodisi točkovno, je 
zaščiteno z barvo na osnovi cinka. 
 
Bazeni za zbiranje kondenzata 

Iz pocinkanega jekla, aluminijeve zlitine ali nerjavnega jekla, na zahtevo. 
 

Protivibracijski spoji 

Na zahtevo so povezave do kanalov, ki vodijo do naprave, lahko izvedene s prirobnico iz poliestrske tkanine s PVC 

prevleko. 
 
Streha 
Naprave, ki so nameščene zunaj, imajo lahko streho iz pocinkanega jekla, aluminija ali nerjavnega jekla.  
 

Prenos 
Jermenice iz litega železa z enim ali več utorov, opremljenih s  stožčasto blazinico. 
Spremenljive jermenice za moč maks. 3 kW. 
 

Glušniki 

Z utori in pregradami debeline 100, 200 ali 300 mm, običajno z razmikom 100 mm med pregradami ali izračunano glede 

na specifične potrebe.  

Materiali in dodelava na zahtevo (zaščitna prevleka PVC / Melinex - zaščitna mreža) 

 

Osvetlitev 

Naprava je lahko opremljena z eno ali več nizkonapetostnih luči, ki se nahajajo znotraj, na zgornjih stenah.  
Luči se prižgejo z zunanjim stikalom, nameščenim poleg vrat za dostop do ustreznega območja, in preko kontrolnega 
okenca v vratih omogočajo celovit pogled na notranji prostor, tako da se postopki zamenjave in vzdrževanja lahko 
opravljajo povsem varno. Kupec-uporabnik mora na lastno pobudo zagotoviti ustrezno razsvetljavo v prostorih, kjer se bo 
naprava uporabljala, v skladu z veljavnimi odredbami in direktivami Evropske skupnosti. 

Priporočena osvetlitev:  300 Lux 

 
Dodatna oprema, dobavljena na zahtevo 
▪  Kont ro l no  okence z  dvojno  zas tek l i t v i j o iz  pol ika rbonata ,  k i  j e  odporen  na  UV žarke ,  s 

tesn i l om i n  s i s temom za  no t ran jo  vgradn jo  

▪  No t ran j i  p rehod 
▪  Servo  k rmi l j en j e  zaklopcev  
▪  Gre ln i k i  p ro t i  zmrzovan ju  rezervoar j ev  za  vl aženje  
▪  Mer i l ni k  t l aka –  manometer  i td .  
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Nomenklatura 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A AHU 
 
D Daikin  
 

S Standardno 
N Nestandardno 
C Standardno s kontrolniki 
K Nestandardno s kontrolniki 
T Modularno s kontrolniki Plug & Play 

 
01 Velikost 1 
27 Velikost 27 
 
D Dvojna platforma  
A D.D. Ploščica HRS (samo za modularno levo) 

B D.D. Rotirajoči element HRS (samo za modularno levo) 
E D.D. Rotirajoči element HRS (vse serije in modularno desno) 
F D.D. Rotirajoči element HRS (vse serije in modularno desno) 
G D.D. Krožna navitja HRS 
H Vodoravno  

L Vodoravno z 2 ventilatorjema 
M Vodoravno z 2 ventilatorjema in krožnimi navitji HRS 
S Dvostransko 
T Dvostranska ploščica HRS 
U Dvostranski rotirajoči element HRS  
W Dvostranska krožna navitja HRS 

V Navpično 
 
A Ploskev - Poliuretan - 25 mm  
B Ploskev - Mineralna volna - 25 mm  
C Stopnica- Poliuretan - 42 mm (vse serije in modularna predhodno pobarvana) 
C Stopnica- Mineralna volna - 42 mm (vse serije in modularna predhodno pobarvana) 

A Ploskev - Poliuretan - 46 mm  
F Ploskev - Mineralna volna - 46 mm  
G Stopnica - Poliuretan - 62 mm 
H Stopnica- Mineralna volna - 62 mm  
I Ploskev - Poliuretan - 50 mm (UK) 

J Stopnica - Mineralna volna - 50 mm s plastičnim robom (UK)  
K Stopnica - Poliuretan - 50 mm s plastičnim robom (UK)  
L Plošča DS - Poliuretan - 25 mm (lahko) 
M Plošča DS - Poliuretan - 50 mm (lahko) 
R Stopnica - Poliuretan - 42 mm - Aluzinc®  (samo modularno) 
S Stopnica- Mineralna volna - 42 mm - Aluzinc® (samo modularno) 

 
 
W Voda 
D Neposredna ekspanzija 
S Para 

U Neposredna ekspanzija s paro 
T Para in voda 
V Neposredna ekspanzija z vodo 
Z Para, neposredna ekspanzija z vodo 
N Brez navitja ali samo električna navitja in plin  
 

 
1 Izdelano v Italiji 
2 Izdelano v Veliki Britaniji 
 
 
 

14 Leto izdelave 2014 
 
0001 Številka projekta 
 
001   Številka postavke 
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Referenčne direktive 
Daikin proizvaja v skladu s standardi: 

 

1. Nizkonapetostna direktiva 2006/95/ES 
2. Strojna direktiva 2006/42/ES 

3. Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES  
 

Servis 
Podjetje Daikin lahko ponudi pred/poprodajne storitve najvišjega nivoja na trgu, saj je že od vsega začetka podrobno 
proučilo posebne značilnosti sistema, in tako omogoča kupcu, da je brez skrbi glede na izbiro in pomoč na vseh 
stopnjah.  

 
Izvedbene načrte dostavi v roku 3 delovnih dni od določitve naročila. 
 
Napravo dostavi v roku 4-5 tednov po odobritvi izvedbenega načrta s strani kupca. 
 
Naprava se lahko sestavlja na lokaciji, v skladu s potrebami kupca, pri čemer nudi pomoč podjetju, ki izvaja montažo, s 

svojim kvalificiranim osebjem. 
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Tehnične lastnosti, specifikacije in delovne karakteristike 
 

Tehnične lastnosti 
NAPRAVA J E  B IL A  ZASNO VANA NA PO SEBNO  ZAHTEVO  KUPCA ,  Z UPO RABO  SPO RO ČENI H TEHNI ČNI H 

PARAM ETRO V . 
 
P OM EM BNO : 
RAZEN ČE J E  TO VNAPREJ ZAHTEVANO ,  NAPRAVA NI  PRIM ERNA ZA O BDEL AVO ZRAKA ,  KI  L AHKO EKSPLO DI RA . 
 

DIMENZIJE IN TEŽE NAPRAVE 
LASTNOSTI EMBALAŽE 
 
 
Dobava je v skladu s seznamom vsebine 
 

Posebne lastnosti in delovne karakteristike 

V skladu  s  tehni čnim i  l i s ti ,  dobav l j en imi  v  fazi  opredel i tve  naroči l a .  
 

V skladu  z  iz vedben imi  nač r t i ,  k i  j i h sopodpi še kupec .  
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Predhodne dejavnosti 
 

Postopki nakladanja in razkladanja 

Čeprav so naprave za obdelavo zraka izdelane iz prvovrstnih materialov in skladno z merili varnosti in trpežnosti, 
zahtevajo nekatere previdnostne ukrepe med postopki nakladanja - razkladanja in prevoza.  
 
Pred odpremo usposobljeno osebje preveri, ali so naprava in njene komponente popolnoma nepoškodovane in čiste. 
 
Naprave so običajno odposlane brez embalaže in razdeljene na module, ki so sestavljeni na kraju vgradnje. Vsi podatki, 

ki so potrebni za sestavljanje oddelkov, so ustrezno zavarovani in nameščeni znotraj enega od oddelkov naprave.  
 
Vsak modul ali enodelna enota ima dvižne točke, luknje v podnožju za vstavitev pomožnih cevi, ki morajo biti opremljene 
s primernimi sidrišči.  
 

Osebje, ki je odgovorno za raztovarjanje, ravnanje in pozicioniranje oddelkov, iz katerih je sestavljena naprava, mora  
ravnati previdno, da se preprečijo poškodbe katere koli vrste. Prav tako mora upoštevati teže, navedene na načrtih 
(G.A.) oddelkov, in zagotoviti ravnanje z ustrezno opremo.  
 
Pomembno je upoštevati naslednja pravila: 
 

1. Če se oddelki raztovarjajo s pomočjo viličarja, uravnotežite težo na vilicah glede na težišče in pazite, da ne zadenejo 
ob podnožje ali plošče. 

2. Če se oddelki raztovarjajo s pomočjo dvigala, uravnotežite težo tako, da napravo opašete z vrvmi, potem ko ste 
vstavili dvižne palice in zaščitili stične točke med napravo in vrvmi. (Dvižne palice, ki se vstavijo v luknje v kotih 
podnožja, morajo biti ustrezne velikosti za podporo teže oddelkov, njihovi konci pa morajo biti mehansko zaprti, da 
se prepreči zdrs iz lukenj - glejte risbo). 

3. Če imajo oddelki ali naprava previsno streho, uporabite lesene distančnike med pasovi (glej sliko).  
4. Ne dvigajte, potiskajte ali vlecite oddelkov s pomočjo navitij, motornih gredi, zaklopcev ali drugih izboklin, ki niso 

sestavni del nosilne konstrukcije. 

5. Oddelke premikajte tako, da drsijo na ceveh ali, v vsakem primeru, po gladki površini.  
6. Pazite, da naprava ne bo izpostavljena močnim udarcem in ne obračajte oddelkov navzgor iz kakršnega koli 

razloga. 
7. Ne hodite po oddelkih ali napravi in nanje ne polagajte uteži. 
8. Vse dvigalne naprave morajo biti primerne za podporo teže oddelkov. 
 

                

             Dviganje z vrvmi                                         Dviganje in premikanje z viličarjem 

 

Dviganje - premikanje in skladiščenje – prevoz 
RAZLIČNE ODDELKE NAPRAVE JE TREBA DVIGATI S POMOČJO OPREME, KI JE V SKLADU Z ZAKONI IN 
USTREZNIMI TEHNIČNI STANDARDI DRŽAVE NAMESTITVE, IN V IZVEDBI USPOSOBLJENEGA OSEBJA, V 
SKLADU S STANDARDI DRŽAVE NAMESTITVE. 
 

OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI 
 

▲ Med razpakiranjem in postopki namestitve vedno nosite rokavice in ustrezna zaščitna oblačila. 
 

DVIGANJE 
▲ Priporočljivo je, da se postopki dviganja opravljajo pod neposrednim nadzorom usposobljenega mehanika za 

vzdrževanje. 
▲ Nikoli ne uporabljajte dveh sredstev za dviganje hkrati. 
▲ Nikoli ne stojte pod visečimi bremeni.  
▲ Če se uporabljajo jeklenice, vedno namestite zanko na konec dvižne cevi. 
▲ Če se uporabljajo jeklenice, pazite, da ne nastanejo ostri zavoji. 
▲ Uporabljajte vrvi ustrezne dolžine, tako da je kot med vrvmi in vodoravno ravnino vedno večji od 45°.  
▲ Če so na strehi naprave vijaki z matico, jih uporabite. V takem primeru je treba spone na koncih vrvi ročno priviti in 
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jih namestiti v smeri delovanja vrvi. 

PREMIKANJE IN SKLADIŠČENJE 

▲ Če je treba napravo premakniti ali začasno uskladiščiti iz kakršnega koli razloga, vedno namestite podložke med 
napravo in tlemi (leseni bloki) 

 

    OPOZORILO 
 

Napravo je treba dvigati zelo pozorno in skrbno. Izogibajte se sunkom in dvigajte napravo zelo počasi, v popolnoma 
vodoravnem stanju. 
 

 

PREVOZ 

▲ Vedno preverite, ali je velikost prevoznih sredstev primerna za blago, ki se prevaža.  
▲ Napravo ali oddelke pritrdite na prevozno sredstvo s pomočjo zatičev in lesenih blokov. Trdno povežite dele, katerih 

ni mogoče pritrditi na površino tovornjaka, ter tako zagotovite stabilnost oddelkov, da ne bi prišlo do prevračanja.  
▲ Če se prevoz izvaja z uporabo kontejnerjev za prevoz po morju, morajo biti oddelki pravilno postavljeni in trdno 

zasidrani, da se preprečijo poškodbe zaradi premikanja ladje. Na vsakem kontejnerju morajo biti jasno označena 
pritrdišča in dvižne točke, največja dovoljena teža in dejanska teža. 

 

Začasno skladiščenje in deponiranje pred doseganjem cilja 
Za preprečitev škode v primeru vmesnega pretovarjanja naprave ali njenih sestavnih delov je treba upoštevati in izvajati 

naslednje ukrepe: 
▪ Pakete iz pošiljke namestite v pokrit, zaprt in suh prostor. 
▪ Skladiščenje je treba po možnosti izvajati tako, da so paketi iz pošiljke postavljeni na podporo s približno višino 100 

mm. 
▪ Vedno preverite število paketov v pošiljki glede na seznam vsebine. 
 

Ob prihodu v namembni kraj preverite stanje naprave. Če ugotovite kakršno koli škodo, jo morate takoj sporočiti 
v pisni obliki (na seznamu vsebine) prevozniku in proizvajalcu. Če ni ugotovljena škoda, nadaljujte s skrbnim 
izvajanjem del.  
 

Pozicioniranje naprave in sestavljanje oddelkov 
Pred namestitvijo naprave na lokaciji je treba pripraviti primerno platformo ali podnožje, na katerega bo postavljena in 
nameščena naprava. 
Dimenzije in teže preverite na predhodno dobavljenem načrtu ali tehničnih specifikacijah. 
Po postavitvi naprave v skladu s specifikacijami modela se prepričajte, da je poravnana in zasidrana v tla (oprema za 

pritrditev ni vključena v dobavo). Prepričajte se, da je enota popolnoma poravnana in, po potrebi, namestite podložke 
pod nosilce. 
Območje, ki ste ga izbrali za namestitev, mora omogočati dovolj prostora okrog naprave za udobno in varno izvajanje 
namestitve in sledečih vzdrževalnih posegov, vključno z morebitno zamenjavo notranjih sestavnih delov (npr. odstranitev 
tuljave izmenjevalnika toplote, filtrov, paketov izparilnika,...) glejte sliko. 
 

Ni treba namestiti protivibracijskega materiala med napravo in tlemi: gibljivi deli so dinamično izolirani od 
konstrukcije. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Connections and inspection side Stran za priključke in inšpekcijo 



 
D-EIMAH00105-15_00SL- 20/36 

 

 

 

 
Če je naprava sestavljena iz modulov / oddelkov, izvajajte sestavljanje glede na diagram skupin v grafičnem dokumentu 
in nadaljujte s spodaj navedenimi dejavnostmi: 
 

▪ Premaknite oddelke enega poleg drugega brez nasilnih udarcev, potem ko ste nanesli priloženo lepilo na celotni 
stični obod, vendar samo z ene strani. 

▪ Vstavite vse spojne vijake, priložene z napravo, in nadaljujte z niveliranjem modulov.  
▪ Zategnite vse spojne vijake, tako da vstopite v napravo skozi majhna kontrolna vrata, če je dovolj prostora, v 

nasprotnem primeru pa odstranite fiksne plošče poleg spojnih točk; zategnite druge vijake, sornike, gumbe in vse 
ostalo, kar je bilo morda predhodno odstranjeno. 

▪ Skrbno ponovno namestite vse plošče, ki ste jih pred tem odstranili. 
 

Priprava za namestitev 
Za pripravo naprave na uporabo, je potrebno naslednje: Električno napajanje, oskrba z vodo in priključek na vodo za 
gretje / hlajenje ter priključek na napajanje s stisnjenim zrakom. 
Za električno napajanje mora biti napravi priložen tri-fazni + nevtralni + ozemljitveni električni kabel z ustreznim 
presekom, primernim za absorpcijo električne energije v skladu z veljavnimi predpisi. 
Za oskrbo z vodo in za priključitev na hidravlične krogotoke je treba v bližini zbiralnikov namestiti cevi primerne velikosti 
za predvidene pretoke. 
Za povezavo s krogotokom stisnjenega zraka je treba namestiti na ustrezne položaje kanale s preseki in lastnostmi, ki so 
primerne za načrtovano delovanje sistema. 
Mesto namestitve mora imeti ustrezen drenažni sistem za odtok vode v primeru naključnega preloma cevi, po katerih 
tečejo tekočine v napravo. 
 

Pred zagonom sis tema je  t reba izvesti  naslednje postopke:  
 
▪ Sprostite naprave za blokiranje ventilatorjev, ki vedno obstajajo, če so prisotni amortizerji; 
▪ Preverite, ali so priključki na dovodne in odvodne cevi za tekočine navitij izvedeni pravilno; 
▪ Odstranite zrak iz navitij; 
▪ Vse odtočne cevi za vodo opremite s primernim sifonom;  

▪ Namestite električno črpalko z vlažilcem, ki ima odprtino za vsesavanje pod krilom; 
▪ Namestite antivibracijski spoj med napravo in kanali; 
▪ Preverite, ali so zategnjeni vijaki in sorniki (zlasti za pritrditev motorjev, ventilatorjev in jermenic);  
▪ Preverite, ali so nepoškodovani antivibracijski nosilci in različni dodatki; 
▪ Odstranite tujke in umazanijo iz notranjosti oddelkov; 
▪ Preverite napetost transmisijskih jermenov motorja. 

 

Znaki – PPD - Usposabljanje 
Na napravi so posebni električni opozorilni znaki na vratih za dostop do venti latorskih oddelkov. 

 
Odgovornost kupca: naprava v delovnem stanju mora biti opremljena z ustreznimi znaki, ki prikazujejo naslednje: 
Prepovedano je  odstrani t i  varovala  
Prepovedano je  č iščenje  giba joč ih se  de lov  
P repovedano je  izva ja t i  poprav i la  -  pr i lagodi tve  med premikanjem  
 

Poleg tega mora biti prostor, kjer je nameščena naprava, opremljen z naslednjimi splošnimi znaki, značilnimi za delovne 
prostore in območja: 
Hrup – premikanje – nevarna območja - pot pobega - itd. 
 
OSEBNE VAROVALNE NAPRAVE 

 
Za upravljanje naprave se priporočajo osebne varovalne naprave, ki so primerne za ta namen in v skladu z merili in 
navodili podjetja. 
Za vzdrževanje naprave se, poleg zgoraj navedenih, priporočajo naslednje varovalne naprave: zaščitna obutev, rokavice, 
primerna oblačila, vse združljivo z uporabo in v skladu z navodili podjetja. 
 

USPOSABLJANJE 
Kupec-u porabnik  naprave mora  zagotovi t i  ustrezno izobraževanje  in usposabl janje  za 
uprav l javce,  določene za  uprav l janje  naprave.  
 
NEOBVEZNO 
Po dogovoru se lahko izvaja dodatno usposabljanje z neposrednim osebnim nadzorom ustreznih upravljavcev s strani 

tehničnega osebja proizvajalca.  
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Povezave - Delovanje in uporaba 
 

Električna povezava 
Električna povezava je odvisna od načrtovanega električnega sistema, za kar mora poskrbeti uporabnik / monter.  
Spodaj so navedene nekatere indikacije in tehnične informacije, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju povezave.  

 
LINIJA ZA ELEKT RIČNO NAPAJANJE MORA IMET I STIKALO S  KLJUČEM,  KAT EREGA JE 
T REBA IZVLEČI  PO IZKLOPU NAPAJANJA ZARADI  IZVAJANJA POSEGOV,  IN GA PONOVN O  
VST AVIT I  ŠELE POT EM,  KO ST E KONČALI .   
 
Pred povezavo se prepričajte v naslednje: 

 
▪ Omrežna napetost in frekvenca ustrezata parametrom naprave  
▪ Električni sistem, na katerega bo priključena naprava, je ustrezno dimenzioniran za nazivno električno moč, ki bo 

instalirana. 
 
Po povezavi se prepričajte v naslednje: 

 

▪ Ustreznost ozemljitve (s pomočjo posebnega instrumenta). Nepravilna, neučinkovita ali neizvedena ozemljitev krši 
varnostne predpise, predstavlja vir nevarnosti in lahko poškoduje aparate v napravi; 

▪ Pravilnost smeri vrtenja motorja; v nasprotnem primeru obrnite spoj obeh napajalnih vodov na vhodnih priključnih 
sponkah; 

▪ Pravilnost povezav in absorpcije toka motorja. 
 
 

POVEZAVA ZA NEPOSREDEN ZAGON 
 
Najenostavnejši sistem za zagon električnega motorja je, da ga priključite neposredno na električno omrežje.  
Ta metoda predstavlja omejitve zaradi visokega zagonskega toka (vrh); ta vrsta zagona se priporoča za moči do 5,5 kW, 
če je nameščena serija štiri-polnih trifaznih motorjev, 220/380 V. 

 

Zagon z vezavo zvezda trikot 
Če zagonski tok motorja presega tistega, ki ga dopušča električno omrežje, je možen zagon z vezavo zvezda trikot. Za ta 
namen so nameščeni motorji z dvojno napetostjo 380/550 V, kar omogoča, da motor deluje normalno pri 380 V (vezava 

trikot) in pri 660 V (vezava zvezda). 
Ta postopek zmanjšuje zagonski tok za približno 30% v primerjavi z neposrednim zagonom. 
 

Električni podatki 
Efektivna napajalna napetost uporabnika ne sme odstopati za več kot 10% od predvidene normalne napetosti.  
Večje razlike v napetosti bi povzročile poškodbe uporabnikov in električnega sistema, motnje v delovanju ventilatorjev in 
hrup. 
Zato je nujno potrebno preveriti, ali dejanske vrednosti napetosti ustrezajo nominalnim vrednostim. 
 

Spodaj sta funkcijska in močnostna shema za priključitev motorjev z 2/4 polov in 4/8 polov, motorje s 4/6 polov in vezavo 
trikot zvezda. 
Diagrami so okvirni in se lahko spremenijo ali dopolnijo po presoji projektanta. 
 

 OPOZORILO 
 

Vse električne povezave z napravo morajo biti izvedene ob upoštevanju veljavnih zakonov in predpisov.  
Vse postopke inštalacije, upravljanja in vzdrževanja mora izvajati usposobljeno osebje.  

Glejte specifični diagram ožičenja za stroj, ki ste ga kupili, in ki je priložen napravi. Če diagram ožičenja ni prikazan na 
napravi ali če ste ga izgubili, se obrnite na proizvajalčevega zastopnika, ki vam bo poslal kopijo. 
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Povezave s sistemom za stisnjen zrak 
P O VEZAVE MO RA I ZVESTI  STRO KO VNO O SEBJ E . 

 

Povezava s kanali 
Naprave za obdelavo zraka omogočajo priključitev na zračne kanale s pomočjo prirobničnih antivibracijskih spojev z 
umerjenimi zaklopci; če ti sestavni deli niso priloženi napravi, jih lahko neposredno priključimo na napravo, tako da med 

samo napravo in kanal vgradimo ustrezen antivibracijski sistem.  
 
Za optimalne povezave s kanali je potrebno naslednje: 
- Čiščenje spojnih površin med kanalom in napravo. 
- Namestitev tesnila na prirobnice, da se prepreči prodor zraka  

- Dobro zategniti spojne vijake 
- Nanos silikona na tesnila za optimalno tesnjenje. 
 
Če so povezave narejene iz protivibracijskih spojev, le-ti ne smejo biti tesni ob zaključku sestavljanja, da se preprečijo 
poškodbe in prenos vibracij. 
 

Da bi zagotovili dobro tesnjenje povezav in nepoškodovano konstrukcijo naprave, je treba preprečiti, da bi masa kanalov 
slonela na povezavah, in podpreti kanale z ustreznimi oporniki.  
 
 

Povezava hidravličnih sistemov 
P O VEZAVE M O RA I ZVEST I  ST RO KO VNO  O SEBJ E . 
 
 

POVEZAVA Z NAVITJI IZMENJEVALNIKA TOPLOTE 
Da bi preprečili poškodbo navitja izmenjevalnika toplote v bližini spoja med jeklenim kolektorjem za vnos tekočine in 
bakrenimi vodi, je potrebno naslednje: 
 

- Med vijačenjem na cevi sistema s pomočjo cevnega ročaja uporabiti silo v nasprotni smeri na priključni sponki 
navitja. 

- Pripraviti opornike za podpiranje spojnih cevi. Teža cevi se ne sme prenašati na kolektorje. 
 
 

Navitja za toplotno izmenjavo 
Da bi  zagotovi l i  optimalno toplotno izmenjavo navi ti j , je potrebno naslednje:  
- Pred povezavo z omrežjem jih je treba oprati. 
- Po brezhibni namestitvi mora biti zrak popolnoma odstranjen iz hidravličnega sistema z uporabo specifičnih 

ventilov. 

 
Da bi  omogoči l i  enostavno odstrani tev navi tja izmenjevalnika zaradi vzdrževanja : 
- Za izvlačenje navitja je treba vzpostaviti povezavo z omrežjem. 
- ZAPORNI VENTILI morajo biti na voljo za izklop navitja iz hidravličnega krogotoka. 
- Po namestitvi je treba namestiti ventil na spodnji kolektor navitja, da se omogoči popolna drenaža, in na zgornji 

kolektor za odzračevanje navitja. 
 
Normalna izmenjava toplote v navitju za vodo, bodisi za hlajenje bodisi za gretje ter z neposredno ekspanzijo, se odvija 
proti toku pretoka obdelanega zraka. Cevi povežite tako, da upoštevate indikacije na ploščici, pritrjeni na plošči naprave.  
 
NAPAJANJE NAVITIJ Z VODO 

Navitja so nameščena z vodoravnimi cevmi. 
Cevi krogotoka morajo biti dimenzionirane z upoštevanjem pretoka vode, ki je potreben za doseganje načrtovanega 
povečanja toplote. 
Preprečite prenos teže cevi na spoje navitij. Poskrbite za ustrezno pritrditev in nosilce. 
Da preprečite poškodbe navitja, nastale kot posledica ledu, mora biti vodni krogotok napolnjen s tekočino proti 

zmrzovanju ali pa popolnoma izpraznjen, v primeru da temperatura zraka pade pod 3 °C.  
V procesu segrevanja bi lahko prekinitve delovanja ventilatorja povzročile pregrevan je zraka v napravi, kar bi imelo za 
posledico poškodbe motorja, ležajev, izolacije in delov iz sintetičnih materialov. Da se prepreči ta težava, mora biti sistem  
nastavljen tako, da se prekine prehod vode, v primeru da ventilator preneha delovati. 
NAPAJANJE NAVITIJ S PARO 
Navitja imajo cevi z nagibom v smeri odvoda kondenzata. 

Cevi tokokroga morajo biti dimenzionirane z upoštevanjem dotoka pare, ki je potreben za načrtovano povečanje toplote 
(preverite ali je povečanje toplote v skladu z načrtovanim, da bi se izognili nepopravljivi škodi v primeru, da tlak in 
temperatura nista združljiva z izbranimi materiali). 
Preprečite prenos teže cevi na spoje navitij. Poskrbite za ustrezno pritrditev in nosilce. 
Da se preprečijo poškodbe navitja, mora biti dodatna oprema (regulirni ventil, odtok kondenzata, zaporni ventil) pravilno 
dimenzionirani za učinkovite pritiske in tokove. 
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Poleg tega mora biti vhodna para nasičena in suha, da se preprečijo vstop kondenzata in vodni udari.  
Da ne bi prišlo do nastanka vakuuma v navitju blizu modulacijskega ventila in odtoka kondenzata, namestite 
antivakuumski ventil na vhodu pare. 
Da se prepreči pregrevanje delov naprave, je treba prekiniti dotok pare, ko je ventilator izključen.  

 
NAVITJA ZA NEPOSREDNO EKSPANZIJO 
Navitja so nameščena z vodoravnimi cevmi. 
Ko je dokončan splošni hladilni sistem, ga povežite z navitjem, kot sledi: 

▪ Izklopite kolektor 
▪ Odstranite zaščitne pokrovčke z distributorja 

B O DI TE PO ZO RNI ,  DA  V NAVI TJ E NE VSTO PI TA VL AG A ALI  UM AZANI J A  
 
Cevi sistema morajo biti povezane s priključki navitja s pomočjo varjenja z bronom, v cevi pa je treba prečrpati anhidrid 
dušika za preprečevanje rje. 
Nameščeni morajo biti termostatski ekspanzijski ventili, zaporni ventili, filtri za dehidracijo in kontrolna okenca.  

Cevi za črpanje tekočine morajo biti dimenzionirane za predvideno moč in tako, da zagotavljajo pretok olja celo takrat, ko 
navitje deluje pri minimalni obremenitvi. 
Da ne bi prišlo do tega, da olje v hladilni tekočini ostane blokirano v navitju, mora plinasto hladilno sredstv o ohraniti 
hitrost več kot 6 m/s v navpični oddelkih in vsaj 2,5 m/s v vodoravnih oddelkih. 
Med delovanjem pri delni obremenitvi bodo hitrosti zmanjšane, zato je nujno potrebno namestiti ustrezne oljne sifone v 
nagnjeni sesalni cevi. 

 

Hidravlična povezava oddelka za vlaženje z alveolarnim paketom ali razpršilnimi 
šobami 
Razporeditev hidravlične povezave mora omogočati enostavno odstranitev izparilnega paketa ali distribucijske rampe.  
 

Cevi za odtok in prelivanje morajo imeti sifone in ne smejo biti neposredno povezane z odtočno cevjo, ki vodi do 
kanalizacije. 
Ta postopek je zelo pomemben, da se izognemo prelivanju iz rezervoarja, kar bi povzročilo poplavljanje aparata in 
območja namestitve. 
 
Pri hidravlični povezavi na omrežno napajanje priporočamo namestitev naslednjega: 

- Zaporni ventil 
- Filter 
- Merilnik tlaka 
- Regulirni ventil, ki omogoča tudi izklop sistema vlaženja 

 

Vlaženje z alveolarnim paketom 
Pred zagonom preverite pravilno namestitev alveolarnega paketa. 
 
Pri prvem zagonu preverite, ali je alveolarni paket enakomerno vlažen. Če so na površini opazni sledovi škropljenja 

vode, je treba obnoviti pravilen pretok vode s pomočjo posebne pipe.  
 

Vlaženje z recirkulacijsko črpalko 
Da se prepreči poškodba črpalke, pred zagonom preverite: 
- Pravilnost izvajanja električne povezave v skladu z veljavnimi predpisi. 
- Rezervoar je popolnoma čist in brez ostankov zaradi namestitve, ki bi povzročili zamašitev. 

- Nivo vode v rezervoarju se ohranja pri 15-20 mm pod nivojem prelivanja. Če je premalo vode v rezervoarju, se bo 
motor črpalke pregreval. Če je preveč vode v rezervoarju, bo nastalo tveganje prelivanja in posledičnega 
poplavljanja aparata in območja namestitve. 

 

Vrste vlaženja: z ultrazvokom, paro (potopljene elektrode) in stisnjenim zrakom 
Za naprave z zgornjimi vrstami sistemov vlaženja si oglejte priročnik, dostavljen skupaj z sistemom vlaženja. 
 

Parno vlaženje s potopljenimi elementi 
Da bi sistem deloval, je treba: 
- Povezati element z električnim napajanjem v skladu z veljavnimi predpisi. 
- Povezati vlažilnik v omrežje. Prav tako mora imeti zaporni ventil za odklop vlažilnega oddelka z linije. 
- Povezati prelivno cev z odtočno cevjo, da se prepreči poplavljanje v primeru napak pri delovanju nivojnega plovca. 

 

Pred zagonom sistema vlaženja je treba tudi: 
- Preveriti pravilno delovanje mikro stikala ki, zaradi zaščite elementa, odklopi tok, ko nivo vode pade pod nastavljeno 

vrednost. 
- Preveriti učinkovitost reguliranja plovca, da se prepreči prelivanje vode iz rezervoarja.  
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Praznjenje in sifoni 
Pred namestitvijo naprave je treba preveriti, ali je dovolj prostora za namestitev sifona in odtočne cevi. 
Naprave za obdelavo zraka imajo navojno odtočno cev v bližini vlažilnih oddelkov in hladilnih navitij, ki bočno štrli za 
okrog 80 mm. 
Da bi bil omogočen pravilen odtok vode, mora imeti vsaka odtočna cev pravilno dimenzioniran sifon (glejte shemo)  
 
Da bi preprečili prelivanje iz zbiralnega rezervoarja in posledično poplavljanje naprave in območja namestitve, mora imeti 

sifon odvodni ventil, ki omogoča odstranitev nečistoč, ki se nalagajo na dnu. 
 
Da bi se izognili vpliva na delovanje odtočnega sistema, sifoni, ki delujejo pod pritiskom, ne smejo biti povezani z 
drugimi, ki delujejo pod depresijo. 
 

Odtočna cev, ki vodi do kanalizacije: 
- Ne sme biti povezana neposredno na sifon. To omogoča absorpcijo povratnega zraka in odpadnih voda, kot tudi 

vizualni pregled in kontrolo pravilnega odtoka odpadne vode.  
- Da se zagotovi delovanje, mora biti premer večji od odtoka naprave, z minimalnim vzponom 2 %.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IZVIRNI JEZIK PREVOD 
 

IMPORTANT POMEMBNO 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  ODTOK REZERVOARJA ZA VLAŽENJE  
SIPHON SIFON 
MAX. LEVEL OF SIPHON MAKS. RAVEN SIFONA 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  100 mm H. MINIMALNA VIŠINA SIFONA  
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD VIŠINA SIFONA ≥ GLAVA ZA PRAZNJENJE 

VENTILATORJA 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN 
APPROX. 100 mm THE HEIGHT OF THE SIPHON 
MUST BE INCREASED BY 10mm FOR EVERY 10mm 
OF DISCHARGE HEAD 

PRI GLAVI ZA PRAZNJENJE VENTILATORJA VEČJI 
OD PRIBL. 100 mm MORA BITI VIŠINA SIFONA 
VEČJA ZA 10mm ZA VSAKIH 10 mm GLAVE ZA 
PRAZNJENJE 

 

Povezava električnih navitij 
ELEKTRIČNA NAVITJA 

Električna navitja so sestavljena iz okvirja iz pocinkanega jekla ali, na zahtevo, iz nerjavnega jekla, in vrste oklepnih 
rebrastih elementov z enim ali več nivojev moči. 
Električna povezava mora biti izvedena na koncu okvirja, na kontrolni strani, kjer so predvidene luknje za kabelske žile 
za električno napajanje. 
Navitje ima varnostni termostat, ki odklopi moč (za povezavo je odgovoren kvalificiran električar). 
Navitje mora biti priključeno v skladu s priloženo električno shemo. 

V procesu segrevanja bi lahko prekinitve delovanja ventilatorja povzročile pregrevanje zraka v napravi, kar bi imelo za 
posledico poškodbe motorja, ležajev, izolacije in delov iz  sintetičnih materialov. Da se prepreči ta težava, mora biti sistem 
nastavljen tako, da se prekine električno napajanje navitja, v primeru da ventilator preneha delovati. 
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Filtriranje 
 

FILTRI 

 
Preverite, ali ste pravilno namestili predfiltre na posebne protiokvirje z varnostnimi vzmetmi ali na drsnike. 
Indikacije, ki so potrebne za vstavljanje oddelkov za regeneracijo filtrov, lahko najdete v poglavju o vzdrževanju. 

Potem ko ste jih vzeli iz embalaže (v kateri so dobavljeni, da bi se preprečilo poškodovanje  med prevozom in na lokaciji, 
pred namestitvijo), vstavite v posebni oddelek absolutne in aktivne karbonske filtre in pazite, da je zagotovljeno togo 
sestavljanje in brezhibno tesnjenje. 
Med tem postopkom, ki se opravlja približno eno uro po prvem zagonu naprave, je treba očistiti prah in razne usedline iz 
kanalov. Pri takem ravnanju bodo oddelki z neobnovljivimi filtri trajali dalj časa. 
 

Splošna prilagoditev 
Prilagoditve mora izvajati usposobljeno osebje: 
Potrebne kvalifikacije: 

▪ Kvalificiran vzdrževalni mehanik 
▪ Kvalificiran vzdrževalni električar 
 

    OPOZORILO  
 

Strogo je prepovedano odstraniti vse zaščite gibljivih delov naprave 

 

 
Pred izva janjem kakršnega kol i  postopka regulac i je  je  treba obvez no izk lopi t i  napravo in  
aktiv i ra t i  s t ika lo za  IZKLOP V  S I LI .  T o s t ika lo mora  imeti  k l juč ,  k i  ga  mora  odstrani t i  in  
imeti  pr i  sebi  uprav l javec,  k i  izva ja  posege,  dokler  niso končani  post opki  vzdrževanja .   
 

Seznam glavnih splošnih prilagoditev: 

▪ Prilagajanje spremenljivih jermenic 

▪ Prilagajanje napetosti transmisijskega jermena 
▪ Prilagajanje inverterja 
▪ Ročno prilagajanje vhodnih in izhodnih zaklopcev 
▪ Prilagajanje varnostnega termostata električnega navitja 
▪ Prilagajanje servo krmiljenja 
▪ Prilagajanje pipe za vlaženje plovca 

▪ Prilagajanje tečajev kontrolnih vrat 

                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Skupina 
motoriziranih 

ventilatorjev 
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Redno in izredno vzdrževanje 
 

Pogoji 
Vzdrževanje mora izvajati usposobljeno osebje: 

Potrebne kvalifikacije: 

- Kvalificiran vzdrževalni mehanik 
- Kvalificiran vzdrževalni električar 

 
SPLOŠNA OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI 
 
▲ Vse postopke za vzdrževanje, reguliranje, montažo, čiščenje ali mazanje je treba opravljati le takrat, ko so naprava 

in električni aparati izklopljeni od omrežnega napajanja in z vsaj enim aktiviranim stikalom za izklop v sili. 
 
▲ Strogo je prepovedano omogočiti samodejno delovanje naprave, v primeru da so bile odstranjene fiksne ali pomične 

zaščite. 
 

▲ Območje delovanja okrog naprave v dolžini 1,5 m mora biti brez ovir, čisto in dobro osvetljeno.  
 
▲ Nosite varnostna oblačila, ki ustrezajo standardom.  

 
▲ Pred izvajanjem popravil ali drugih posegov na napravi svoje namere vedno glasno sporočite drugim upravljavcem v 

bližini naprave in preverite, ali so slišali in razumeli vaše opozorilo. 

 
▲ Pri opravljanju vzdrževalnih del z odprtimi vrati v nobenem primeru ne vstopajte v napravo in zapirajte dostopnih vrat 

za seboj. 
 
▲ Vsak poseg na sistemu ali električnih aparatih lahko izvaja samo kvalificiran električar za vzdrževanje.  
 

▲ Postopke reguliranja, ki se izvajajo pod pogoji zmanjšane varnosti, mora opravljati samo ena usposobljena in 
pooblaščena oseba. Med izvajanjem postopka je treba vsem drugim osebam preprečiti dostop do območja naprave.  

 
▲ Po izvajanju prilagoditev pod pogoji zmanjšane varnosti je treba čim prej obnoviti prejšnje stanje naprave in vključiti 

vse varnostne naprave. 

 
Osebe, katerih se to tiče, morajo biti obveščene o teh pogojih. 
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Program vzdrževanja 
 

DELOVANJE POGOSTOST 

A B C D E 

Generalno čiščenje naprav za obdelavo zraka, termo 
prezračevanje in odvajanje zraka      
Odstranitev in pranje celičnih filtrov v oddelkih ploščatih predfiltrov. 
Postopek je treba opraviti po odprtju vrat, tako da filtrske celice 
povlečete na drsnik. 

     
Zamenjava celičnih filtrov (ko se uničijo). Postopek je treba opraviti 
po odprtju vrat, tako da filtrske celice povlečete na drsnik.      
Preverite raven zamašitve absolutnih in žepnih filtrov in 
programirajte njihovo možno zamenjavo. Postopek je treba opraviti 

potem, ko odprete vrata. Z okvirja snemite pritrdilne vzmeti, ki 
podpirajo filtre. 

     
Čiščenje rebrastih površin navitij za toplotno izmenjavo s stisnjenim 

zrakom in mehansko krtačo. Ta postopek lahko izvajamo takrat, ko 
se navitje nahaja znotraj naprave ali potem, ko ga odstranimo ter 
postopek izvajamo izven naprave. 

     
Čiščenje površin navitij za toplotno izmenjavo s stisnjenim zrakom 
in mehansko krtačo. Ta postopek se mora izvajati takrat, ko se 
rekuperacijska naprava nahaja znotraj. 

     
Preverjanje šobe na ploščadi za vlaženje in čiščenje le-te in 

rezervoarjev. Ta postopek se lahko izvaja z uporabo paličice 
ustreznega premera za čiščenje šob. 

     
Čiščenje filtra za vodo oddelka za vlaženje tako, da odvijete čep 

košare s filtrom in jo operete z vodo ter prepihate s stisnjenim 
zrakom. Po ponovni vgradnji je treba zamenjati tesnilo med 
telesom in pokrovčkom. 

     

Preverite delovanje plovca pipe na vlažilnem oddelku. V primeru 
puščanja ga je treba zamenjati.      
Preverite odtok vode za vlaženje in kondenzata in očistite sifone      
Preverite raven umazanije v izparilnem paketu in ali ga je treba 
zamenjati      
Preverite stanje protivibracijskih opornikov      
Preverite napetost pasov, poravnavo jermenic prenosa in obrabo 
gume      
Preverite, ali so zategnjeni vijaki in sorniki ventilatorskega oddelka      
Preverite Arhimedov vijak, plovec in različne naprave ter odstranite 
morebitne obloge.      
Preverite stanje majhnih priključnih cevi manometrov in tlačnih 
stikal.      
Preverite nastavitev servo krmiljenja in vzvodov za upravljanje 
dovodnih zaklopcev in njihovo mazanje      
Preverite ozemljitev      

A = Letno 

B = 
šest-

meseč
no 

C = 

Četrtle
tno 

D = 

Meseč
no 

E = 
vsakih 

štirina
jst dni 
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Redno vzdrževanje in mazanje 
Postopke rednega in izrednega vzdrževanja lahko izvaja samo in izključno izvajalec vzdrževanja. Treba je opozoriti, da 
mora biti izvajalec vzdrževanja oseba, ki je usposobljena za izvajanje rednega in izrednega vzdrževanja, popravil in 
prilagajanj naprave. 
Ta oseba mora biti strokovnjak, ki je bil deležen ustreznega izobraževanja in usposabljanja glede na implicitna tveganja 
takšnih posegov. 
 

Vzdrževanje sistemov je kritičnega in bistvenega pomena za učinkovitost, neprekinjeno delovanje in trajanje aparatov.  
Glavni redni postopki so navedeni v tabeli na prejšnji strani, s priporočeno pogostnostjo.  
 
Upoštevajte, da redno vzdrževanje zagotavlja: 
▪  VEČJO UČINKOVITOST i n  za to  NIŽJE  TEKOČE STROŠKE  

▪  DALJŠE TRAJANJE i n  za to  NIŽJE STROŠKE POPRAVIL  
 
Pred izvajanjem kakršnega koli vzdrževanja na napravi jo je treba odklopiti z električnega napajanja.  
 
Za načrtovanje vzdrževalnih del priporočamo predvsem:  
▪ Da preverite, kako umazani so filtri (razen če je nameščen poseben manometer ali diferencialno tlačno stikalo) vsaj 

vsakih štirinajst dni in, če je potrebno, jih očistite in/ali zamenjajte. 
▪ Da preverite vsake tri mesece napetost pasov in pravilno poravnavo prenosa ter zategnjenost vijakov in sornikov 

ventilatorskega oddelka. 
▪ Da očistite razpršilne šobe in vodni filter oddelkov za vlaženje vsaj vsakih 6 mesecev. 
▪ Da očistite navitja, ventilator in različne sestavne dele naprave vsakih 12 mesecev. 

 
N.B. Oglejte si tabelo programa vzdrževanja s specifikacijo pogostnosti in strogo upoštevajte določeni program.  
 
 
GENERALNO ČIŠČENJE NAPRAVE 
Za ta postopek sledite navodilom določenega odstavka na strani 34  
 
MAZIVA 
Uporabiti je treba posebna maziva za vsak del. 
 
 

Izredno vzdrževanje 
IZREDNO VZDRŽEVANJE 

Izrednega vzdrževanja ni mogoče predvideti, ker je razlog zanj ponavadi obraba ali utrujenost zaradi nepravilnega 

delovanja naprave. 
 
 

Zamenjava delov 
Dele mora zamenjati usposobljeno osebje: 
Potrebne kvalifikacije: 
▪ Kvalificiran vzdrževalni mehanik 
▪ Kvalificiran vzdrževalni električar 
▪ Tehnik proizvajalca 

 
Naprava je zasnovana tako, da omogoča izvajanje vseh postopkov, ki so potrebni za ohranjanje enakega in popolnoma 
učinkovitega stanja.  
Vendar pa se lahko zgodi, da se neka komponenta okvari zaradi napak v delovanju ali obrabe. Glede zamenjave si 
oglejte izvedbeni načrt. 
 

Spodaj so navedene komponente, katere bo morda treba zamenjati: 
▪ Filtri 
▪ Pasovi  
▪ Motor jermenice 
▪ Ventilator jermenice 

▪ Ventilator 
▪ Motor 
▪ Navitje za rekuperacijo/gretje/hlajenje 
▪ Črpalka za vlaženje 
 
Za nekatere od teh postopkov splošne narave ni podan natančen opis, saj so to postopki, ki so vključeni v poklicno 

usposabljanje osebja, ki je zadolženo za njihovo izvajanje. 
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Čiščenje 
Treba je opozoriti, da je strogo prepovedano opravljati postopke čiščenja med delovanjem naprave. Upravljavci, 

zadolženi za vzdrževanje naprave, morajo biti obveščeni o tej prepovedi.  
Pred izvajanjem katerih koli splošnih postopkov čiščenja je treba napravo izključiti in odklopiti napajanje električne plošče 
s pomočjo glavnega stikala. 
Za splošne postopke čiščenja je dovoljena uporaba sesalnikov in zračnih puhalnikov za odstranjevanje nečistoč iz 
naprave. 
Postopki čiščenja ne smejo zajemati namazanih delov, kot so vrtljive gredi, saj to lahko povzroči težave z delovanjem in 

skrajša trajanje naprave. 
Za odklop naprave za bolj ali manj dolgo obdobje zadostuje, da izključite napajanje naprave s pomočjo glavnega stikala.  
Pred nadaljevanjem dejavnosti po bolj ali manj dolgotrajnem neobratovanju je treba izvesti postopke splošnega čiščenja 
in zagona. 
 

 

Komponente, ki so predmet obrabe in porabe - Rezervni deli 
Med delovanjem naprave so nekateri mehanski in električni deli predmet obrabe in porabe. Ti deli morajo biti pod 
nadzorom, da se zamenjajo ali obnovijo, še preden je ogroženo pravilno delovanje s posledično zaustavitvijo naprave.  

 

                              PRIMER  DELOV,  KI  SO  PREDMET  OBRABE 
 

   

 CELIČNI/ŽEPNI/ABSOLUTNI/AKTIVNI OGLENI FILTRI  

 IZPARILNI PAKET  

 TRANSMISIJSKI PASOVI  

 DODATNA OPREMA ZA VLAŽENJE  

 ŽARNICE ZA UBIJANJE BAKTERIJ (T U V)  

   

   

 
V PRILOGAH SE NAHAJA TABELA, KI PRIKAZUJE DELE, KI SO PREDMET OBRABE, GLEDE NA SPECIFIČNO NAROČENO NAPRAVO. 

 
Za posamezne komponente, kot so ležaji, motorne gredi, itd., si oglejte  specifične priloge, ki vsebujejo tehnične 
značilnosti. 
 
Za nakup rezervnih delov, ki so potrebni za redno in/ali izredno vzdrževanje, se obrnite na podjetje Daikin z navedbo 

serijske sklicne številke naprave, ki je navedena v dokumentaciji in na plošči naprave. 
 

Odlaganje izrabljenih materialov - odpadki 
OPREDELITEV ODPADKOV. Pojem odpadki se nanaša na vsako snov ali predmet, ki izhaja iz človekovih dejavnosti ali 

naravnih ciklov, ki je opuščen ali namenjen, da bo opuščen. 
 
POSEBNI ODPADKI 
Naslednje se šteje kot posebni odpadki: 
▪ Ostanki, ki izhajajo iz industrijskih postopkov in iz kmetijskih, obrtnih, trgovskih in storitvenih dejavnosti, ki se zaradi 

kakovosti ali količine ne morejo šteti kot mestni odpadki. 

▪ Obrabljeni ali zastareli stroji in naprave 
▪ Motorna vozila in njihovi deli, ki ne delujejo več 
 
ŠKODLJIVI STRUPENI ODPADKI 
Škodljivi strupeni odpadki so vsi odpadki, ki vsebujejo ali so onesnaženi s snovmi iz dodatka k Preds. odredbi 915/52, ki 

dopolnjuje direktive 75/442/EGS, 76/442/EGS, 76/403/EGS, 768/319/EGS. 
 
Vrste odpadkov, ki lahko nastanejo v času trajanja naprave za obdelavo zraka, so opisane spodaj:  
▪ Celični filtri sesalne skupine 
▪ Ostanki olja in masti, ki izhajajo iz mazanja motorja ventilatorske skupine 
▪ Krpe ali papir, namočen s snovmi, ki se uporabljajo za čiščenje različnih delov naprave 

▪ Ostanki, ki izhajajo iz čiščenja plošč 
▪ Transmisijski pasovi 
▪ TUV žarnice, ki ubijajo bakterije in jih je treba odlagati v skladu z veljavnimi zakoni. 
 
ODPADKE FILTRSKIH CELIC JE TREBA OBRAVNAVATI KOT POSEBNE ALI ŠKODLJIVE STRUPENE ODPADKE, ODVISNO OD UPORABE, 
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SEKTORJA IN OKOLJA, V KATEREM DELUJEJO. 
 
Odpadki  in zavrženi  mater ia l i  v  okol ju lahko povz roči jo nepoprav l j ivo škodo.  
 

Diagnostika 
 
SPLOŠNA DIAGNOSTIKA 
 

Električni sistem naprave je sestavljen iz visokokakovostnih elektromehanskih komponent in je zato zelo odporen in 
dolgotrajno zanesljiv. 
Če pride do nepravilnega delovanja zaradi napak pri električnih sestavnih delih: 
 
▪ Preverite zaščitne varovalke na napajanju komandnih tokokrogov in jih, po potrebi, zamenjajte z varovalkami z 

enakimi značilnostmi 
▪ Preverite, da se ni sprožilo nobeno varnostno stikalo, ki ščiti motor pred pregrevanjem in ali so njihove varovalke 

nepoškodovane. 
 
Če se to zgodi, je razlog za to lahko: 

▪ Preobremenitev motorja zaradi mehanskih težav: te je treba odpraviti 
▪ Napačna napajalna napetost: prag aktiviranja varnostne naprave je treba preveriti  
▪ Okvara motorja in/ali kratek stik: ugotovite in zamenjajte okvarjeno komponento  
 
 

ELEKTRIČNO VZDRŽEVANJE 

 

Naprava ne potrebuje rednega vzdrževanja ali popravil 
Ne spreminjajte naprave iz katerega koli razloga in ne prilagajajte nobenega aparata  
Proizvajalec ne bo odgovoren za posledično nepravilno delovanje in težave. 
 
 

Dodatne informacije so na voljo v Službi za pomoč pri proizvajalcu 
 
 
Vsak poseg na  sis temu a l i e lektr ičnih aparat ih lahko izva ja samo kval i f ic i ran e lektričar za 
vzdrževanje .  
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Tabela okvar 
 

vrsta napake KOMPONENTA MOŽEN VZROK / REŠITEV 

PREKOMEREN 

HRUP 

Vrtenje ventilatorja 

Rotator je deformiran, neuravnotežen ali ohlapen 

Šoba je poškodovana 

V ventilator so zašli tujki 

Prenos 

Jermenica ohlapna na gredi 

Jermenica ni poravnana 

Ohlapni, preveč zategnjeni, obrabljeni, mastni, 
umazani ali napačno dimenzionirani pasovi 

Motor ali ventilator ni dobro zasidran 

Ležaji 

Ni mazanja 

Ohlapni nosilci ležajev 

Obrabljeni ali deformirani ležaji 

Motor 

Napačna napajalna napetost 

Obrabljeni ležaji 

Stik med rotorjem in statorjem 

V kanalih 
Prekomerna hitrost v kanalih 

Preveč zategnjen protivibracijski spoj 

NEZADOSTEN 
PRETOK ZRAKA 

Ventilator Napačna smer vrtenja 

Kanali 

Večja izguba obremenitve od zahtevane 

Zaprti zaklopci 

Zamašeni kanali 

Filtri Preveč umazanije 

Navitja Preveč umazanije 

PREKOMEREN 
PRETOK ZRAKA 

Kanali 

Manjša izguba obremenitve od zahtevane 

Preveliki kanali 

Sponke niso nameščene 

Naprava 

Filtri niso vstavljeni 

Odprta dostopna vrata 

Nekalibrirani zaklopci 

NEZADOSTNA 

PROIZVODNJA 
TOPLOTE 

Navitje 

Napačen priključek vhodne / izhodne cevi 

Umazano navitje 

Zrak v ceveh 

Prekomeren pretok zraka 

Električna črpalka 

Nezadosten pretok vode 

Nezadosten pritisk 

Napačna smer vrtenja 

Tekočina  
Temperatura se razlikuje od načrtovane 

Napačna prilagoditev delov 

NEZADOSTNO 
VLAŽENJE 

Zamašene šobe 
Obloge vodnega kamna 

Zamašen filter 

Električna črpalka 

Napačna smer vrtenja 

Pomanjkanje vode v rezervoarju 

Umazan filter črpalke 

Navitje Nezadostno predhodno ogrevanje 

Izparilni paket 
Umazan, zamašen ali uničen paket 

Zamašene luknje distributorja 

Nepovratni ventil Okvarjen ali zamašen 

PUŠČANJE VODE 

Navitje Puščanje iz navitja zaradi korozije 

Ventilatorski oddelek 
Kapljanje zaradi prevelike hitrosti zraka 

Prelivna cev je zamašena 
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Dnevnik popravil 
 

D N E V N I K  P O P R A V I L  

D ATU M VR ST A POPR AVILA 
Potreben 

čas 
POD PIS 
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Preostala tveganja 
 

Prisotna preostala tveganja 
Čeprav so bili sprejeti vsi ukrepi in varnostne naprave na najvišji ravni in na pravilen način, v skladu z  ustreznimi 

določbami, vsebujejo nekateri postopki zamenjave, reguliranja in montaže preostala tveganja, ki jih je treba upoštevati 
med ustreznimi posegi, in katerim je treba posvetiti največjo pozornost. 
 
Seznam posegov, ki vsebujejo preostala tveganja: 
 

Tveganja za usposobljeno osebje (električarji in mehaniki) 

- Ravnanje Med razkladanjem in premikanjem je treba posvečati pozornost vsem fazam, navedenim v tem priročniku 
glede na referenčne točke. 

- Namestitev Med fazo namestitve je treba posvečati pozornost vsem fazam, navedenim v tem priročniku glede na 
referenčne točke. Monter mora zagotoviti tudi statično in dinamično stabilnost mesta postavitve stroja. 

- Vzdrževanje - V fazi vzdrževanja je treba posvečati pozornost vsem fazam, navedenim v tem priročniku, zlasti 

temperaturi segrete tekočine na vhodnih linijah in v navitjih naprave. 

- Čiščenje - Pred čiščenjem naprave je treba odklopiti električno napajanje s pomočjo stikala s ključem. To je treba 
predvideti v električnem sistemu. Ključ stikala za izklop električne energije mora hraniti upravljavec, dokler niso 
končani postopki čiščenja. Notranjost naprave je treba čistiti z uporabo varovalnih naprav, ki jih predvidevajo 
veljavni predpisi. Čeprav v notranjosti naprave ne obstajajo nobeni zelo ostri elementi, je treba posvetiti največjo 
pozornost preprečevanju nesreč zaradi obrabe delov, ki nastane med čiščenjem. Navitja z rebri, ki so lahko ostra, je 
treba čistiti z uporabo rokavic, primernih za obdelavo kovin, in zaščitnih očal. 

 

Med posegi reguliranja, vzdrževanja in čiščenja obstajajo različna preostala tveganja, saj je treba izvajati posege po 
izklopu zaščitnih naprav. Posebno pozornost je zato treba posvetiti preprečevanju škode za ljudi in premoženje.  
 
Opomba: Vedno bodite zelo pazljivi pri izvajanju zgoraj navedenih posegov. 
 
Opozar jamo,  da  lahko te  p osege izva ja  samo strokovno in poo blaščeno osebje .  

 
Vsa  de la  je  treba oprav l ja t i  v  sk ladu z zakonodajo o varnosti  na  de lo vnem mestu.  
Opozarjamo, da je zadevna naprava sestavni del večjega sklopa in da deluje vzajemno z drugimi komponentami, v 
skladu s konstrukcijskimi značilnostmi in načini uporabe.  
 

UPORABNIK IN MONTER STA ZATO ODGOVORNA ZA OCENJEVANJE PREOSTALIH TVEGANJ IN IZVAJANJE USTREZNIH PREVENTIVNIH 

UKREPOV. 
 
 

Priloge 
 
KOT  DO PO LNI LO  T EG A PRI RO ČNI KA SO I ZD ANI  NASLEDNJI  DO KUM ENTI ,  PO SLANI  SKUPAJ Z DO BAVO 

ST RO J A : 
 
 
-  KO NST RUKCI J SKE RI SBE  
-  T ABELA PRI PO RO ČENI H REZERVNI H DELO V  
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Pričujoča publikacija je informativne narave in ne predstavlja obvezujoče ponudbe s strani podjetja Daikin Applied Europe S.p.A. 
Daikin Applied Europe S.p.A. je sestavil vsebino te publikacije na osnovi svojega najboljšega znanja. Ne daje se nobenih izrecnih ali 
naznačenih jamstev glede popolnosti, točnosti, zanesljivosti ali primernosti za določen namen njene vsebine, ko t tudi izdelkov in 
storitev, predstavljenih v tej publikaciji. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Glejte podatke, navedene v času 
naročila. Daikin Applied Europe S.p.A. izrecno zavrača vsako odgovornost za neposredno ali posredno  škodo, v najširšem smislu, ki 
izhaja iz, ali je v zvezi z uporabo in/ali razlago te publikacije. Vsa vsebina je avtorsko zaščitena s strani podjetja Daikin  Applied Europe 
S.p.A. 
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