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CLCF Climate Changer™ légkezelő berendezések
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Általános tudnivalók
Előszó

Figyelmeztető piktogramok

Ezek az utasítások megfelelő
gyakorlati útmutatást adnak a Trane
CLCF légkezelő berendezések
felhasználóinak a berendezések
telepítéséhez, üzembe helyezéséhez,
üzemeltetéséhez és rendszeres
karbantartásához. Nem tartalmazzák
azonban a folyamatos, hibamentes
üzemeltetéshez szükséges teljes körű
szerviztevékenység leírását. Ehhez,
szakszervizzel kötött karbantartási
szerződés keretében, gyakorlott
szakembert kell igénybe venni.
Az üzembe helyezés előtt figyelmesen
olvassa el ezt a kézikönyvet.

Figyelmeztető felhívások
A kezelési utasításban a megfelelő
helyen figyelmeztetések és
figyelemfelhívások találhatók. Ezek
gondos betartására az Ön személyes
biztonsága és a berendezés megfelelő
működése érdekében van szükség.
A gyártó a szakképesítés nélküli
személyek által végrehajtott telepítési
és javítási munkákért nem vállal
felelősséget.
VIGYÁZAT! : Egy lehetséges
veszélyhelyzetre figyelmeztet, amely
bekövetkezése esetén súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
FIGYELEM! : Egy lehetséges
veszélyhelyzetre figyelmeztet, amely
bekövetkezése esetén könnyű vagy
közepes sérülést okozhat. A nem
biztonságos gyakorlatokra, illetve az
anyagi károkkal járó veszélyhelyzetekre
is figyelmeztethet.
A következő piktogramok találhatók
a berendezésen. Tegye meg a
szükséges óvintézkedéseket a
károsodások és sérülések elkerülése
érdekében.
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1 = A berendezés feszültség alatt
2 = Forgó ventilátor
3 = Égésveszély a kompresszorokon és
hűtőközeg-vezetékeken
4 = A berendezés hűtőközeg gázt tartalmaz. Lásd
a vonatkozó figyelmeztetéseket
5 = Maradó feszültség hajtás és lágyindító opciók
esetén
6 = A berendezés nyomás alatt van
7 = Vágásveszély, különösen a hőcserélő
lamelláin
8 = Olvassa el az utasításokat telepítés előtt
9 = Szervizelés előtt kapcsoljon le minden
feszültséget
10 = Olvassa el a műszaki utasításokat
11 = Biztosítsa a berendezés megfelelő földelését
12 = Vízbevezetés
13 = Vízkilépés
14 = Gyúlékony porral eltömített szűrők

Fontos javaslatok
A sérülést vagy halált okozó balesetek
elkerülése érdekében a berendezés
működésekor vegye figyelembe az
alábbi ajánlásokat:
1. A berendezések -20 °C és
+50 °C közötti környezetilevegőhőmérsékleten, ill. -20 °C és +40 °C
közötti légáram-hőmérsékleten
használhatók. Az ettől eltérő
körülményeket a gyártónak írásban
meg kell erősítenie.
2. A fagyveszély elkerülését a
felhasználónak kell biztosítania a
hőcserélőkben.
3. Alkatrészek - Néhány OEM
termékhez speciális, gyártó által
biztosított szervizelési dokumentumok
tartoznak. Ezek a légkezelő
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berendezéssel együtt kerülnek
kiszállításra. Ebben az esetben
kizárólag az OEM kézikönyv érvényes
és a szervizelési kézikönyv csak
általános és kiegészítő információkat
nyújt az alkatrészekről.
4. Folyadék- és gáztárolás - Maximális
üzemi nyomás minden hőcserélőben
15 bar. Ha a hőcserélőket magasabb
üzemi nyomásra csatlakoztatja a
hőcserélő szivárgásbiztosságára és
a biztonságra vonatkozó garancia
megszűnik.
5. A nagyon magas vagy alacsony
üzemi hőmérsékletű anyagokat vezető
csöveket megfelelő anyagokkal kell
szigetelni, hogy elkerülhesse az égési
sérüléseket vagy a leforrázásból,
érintésből származó baleseteket.
6. Tűzvédelmi okokból tűzvédelmi
csappantyúkat kell felszerelni ott, ahol
a vezetékek metszik a tűzgátat. A helyi
tűzvédelmi előírásokat pontosan be kell
tartani.

A kicserélt egyes összetevőket, vegyi
anyagokat vagy teljes berendezéseket
a hatályos helyi előírásokkal
összhangban szét kell válogatni és
ártalmatlanítani kell.
7. Ahol a berendezések magas
hőmérsékletű és/vagy páratartalmú
környezetben kerülnek telepítésre,
figyelni kell a ház külsején jelentkező
kondenzációra, különösen akkor,
ha a belső légáram hőmérséklete
viszonylag alacsony. Kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Trane képviselettel
a kondenzálási veszélyekkel
kapcsolatban.

A sérülést vagy halált okozó balesetek
elkerülése érdekében, karbantartás és
szervizmunkák során vegye figyelembe
az alábbi ajánlásokat:

Átvétel

1. A rendszer szivárgáspróbájához
megengedett maximális nyomást, úgy
a kis-, mint a nagynyomású oldalon, a
”Telepítés“ című fejezet tartalmazza.
Mindig használjon nyomásszabályzót.

Átvétel csak Franciaországban:

A termék megérkezésekor, a
szállítólevél aláírása előtt, vizsgálja át
a berendezést.

3. A légkezelő berendezés szabályozó
rendszerének biztosítania kell, hogy
leállás vagy áramkimaradás esetén
a karbantartási vagy javítási munkák
közben a kikapcsolt berendezés nem
indulhat el váratlanul.

Látható károsodás esetén: a
címzettnek (vagy a helyi képviselőnek)
mindennemű sérülést és hiányosságot
fel kell tüntetni a szállítólevélen, melyet
olvashatóan aláír és dátumoz, illetve
a szállítmányozóval ellenjegyeztet. A
címzettnek (vagy a helyi képviselőnek)
értesítenie kell a Trane Epinal
Operations - Vevőszolgálatát és el kell
küldenie a szállítólevél másolatát. A
címzettnek (vagy a helyi képviselőnek)
ajánlott levelet kell küldenie
3 napon belül a termék legutolsó
szállítmányozójának.

4. A légkezelő berendezésen és az
elektromos rendszeren karbantartási
munkát kizárólag képzett és gyakorlott
szakemberek végezhetnek.

Megjegyzés: a franciaországi
szállításoknál a rejtett hibákat is a
szállításkor kell ellenőrizni, és úgy kell
kezelni, mint a látható hibákat.

5. A légkezelő berendezés
ellenőrzéséhez és a veszélyek
megelőzése érdekében a berendezés
környezetét megfelelően meg kell
világítani.

Átvétel mindenütt, kivéve
Franciaországban:

2. A berendezés szervizelése előtt
kapcsoljon le minden tápellátást, más
energiaforrásokat (gáz, levegő, …) is
beleértve.

6. A hűtőközeget tartalmazó
összetevőket csak a személyzet arra
AH-SVX03B-HU

feljogosított munkatársai kezelhetik.
Az ilyen összetevőkön végzett
bárminemű munkavégzés vagy a
berendezés élettartamának vége előtt
a hűtőközeget minden esetben le kell
engedni. A leengedett hűtőközeget
az előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítani kell.

Rejtett kár esetén: a címzettnek (vagy
a helyi képviselőnek) ajánlott levelet
kell küldenie 7 napon belül a termék
legutolsó szállítmányozójának, melyben
leírja a kárt. A levél másolatát pedig el
3
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kell küldeni a Trane Epinal Operations
Vevőszolgálatához.

Garancia
A garancia a gyártó általános
feltételein és kikötésein alapul. A
garancia érvényét veszti, amennyiben
a gyártó írásos engedélye nélkül a
berendezésen javítást vagy módosítást
végeznek, annak üzemi határértékeit
túllépik, vagy ha a vezérlőrendszeren,
illetve az elektromos huzalozáson
változtatást hajtanak végre. A helytelen
használatból, a karbantartás hiányából,
illetve a gyártó utasításainak vagy
ajánlásainak be nem tartásából
származó károkra a garanciális
kötelezettség nem vonatkozik. A
korrózióra a garanciális kötelezettség
nem vonatkozik. Ha a felhasználó
nem tartja be az ebben a fejezetben
foglaltakat, akkor ez a garancia – és
egyúttal a gyártó kötelezettségeinek
– megszűnését vonja maga után.
Az elektromos motor a szállítás előtt
gyárilag ellenőrzöttek és megfelelő
bejáratásra kerültek. Bárminemű
vezetékezési hiba a motoron olyan
károkat okozhat, amelyért a Trane nem
vállal felelősséget.

károkat okozhat, amelyért a Trane nem
vállal felelősséget.
Elektromos fűtőelemek
A garancia nem vonatkozik az
elektromos fűtőegység hibás vagy
nem megfelelő szabályozásából adódó
túlhevülésre.
Garanciafeltételek
A berendezések és/vagy alkatrészeik
nem a Trane munkatársai által végzett
vagy a Trane által nem engedélyezett
leszerelése és cseréje érvényteleníti a
garanciát.
A Trane berendezések gyártása a
megrendeléshez mellékelt specifikációk
és rajzok szerint történik. A Trane nem
tehető felelőssé azért, ha a berendezés
nem felel meg a rendelésben nem
rögzített specifikációknak vagy
speciális követelményeknek.
A ventilátormotor túlterhelésének
elkerülése érdekében a
berendezéseket csak úgy szabad
elindítani, hogy a szűrők és a többi
alkatrész megfelelően a helyére van
illesztve, a vezetékek csatlakoztatva
vannak a berendezésekhez, és az
ajtókat bezárták.

Vezérlők
Az elektromos csatlakozások
meglazulhatnak a szállítás során.
Minden elektromos csatlakozást
ellenőrizni kell, és újra meg kell
húzni üzembe helyezés előtt.
Minden elektromos csatlakozást az
alkatrészeken található huzalozási
rajzok vagy a mellékelt dokumentumok
szerint kell elkészíteni. A garancia nem
érvényes, ha az elektromos alkatrészek
nincsenek megfelelően csatlakoztatva.
Ha a berendezés +2 °C-nál kisebb
hőmérsékletű közeget (víz/hűtőközeg)
használ, akkor a szabályozást úgy
kell megtervezni, hogy az védje a
hőcserélőt a fagyástól. A Trane nem
vállal felelősséget a fagyás/felengedés
következtében keletkező károkért.
Elektromos motorok
Az elektromos motor a szállítás előtt
gyárilag ellenőrzöttek és megfelelő
bejáratásra kerültek. Bárminemű
vezetékezési hiba a motoron olyan
4

Győződjön meg arról, hogy a
berendezések a tervezett (légáram/
nyomás) feltételek mellett üzemelnek.
A berendezés hangszintje nagy
mértékben függ a ventilátor
sebességétől, a szűrők állapotától
és a pillanatnyi csővezetékbeli
nyomáseséstől. A zajszintet a telepítés
módja, a periférikus alkatrészek,
a vezetékrendszer és az épület/
helyiség akusztikus tulajdonságai is
befolyásolják.
A berendezéseket ellenőrizni kell,
hogy a műszaki adatlapokon megadott
maximális nyomásesést ne lépje túl a
lemezes hőcserélőn.
A berendezés leeresztése
Szifonok: Ha berendezésekben több
szifon is található, akkor mindegyiket
külön szifonnal kell csatlakoztatni az
elvezető rendszerhez.
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Forgódobos hővisszanyerők
A hőkerekeken és a lemezes
hőcserélőn tapasztalható
légveszteség aránya a frisslevegőés a visszatérőlevegő-áram között
állandó, akár 5%-nál több is lehet,
normál üzemi körülmények között.
A pontos érték az elrendezéstől, a
ventilátor statikus nyomásától és
a hővisszanyerő egyes oldalainak
nyomásviszonyaitól függ. A
szennyezettséget és/vagy
légveszteséget érintő kritikus
alkalmazás esetén a levegő kiáramlás
elkerülése érdekében a nyomásnak
nagyobbnak kell lennie a frisslevegő
oldalon, mint a visszatérő levegő
oldalon. A hővisszanyerő hatásfoka
ellenáramra van megadva.
A forgódobos hővisszanyerők
működése és hatásfoka csökkenhet,
ha hosszabb ideig állnak. A forgódobos
hővisszanyerőket rendszeresen át kell
vizsgálni.
A nagyobb hőkerekeket lehet, hogy
több részben szállítjuk a szállítási
korlátok miatt. Ekkor a helyszínen
szakképzett technikusoknak kell
összeszerelniük azokat, vagy a Trane
segítségét kell kérni (ajánlott).
Ház
A szerkezet tervezése lehetővé teszi,
hogy az ne szenvedjen maradandó
változást 2000 Pa pozitív, illetve
negatív nyomásig.
A CLCF burkolata legfeljebb
50 °C hőmérsékletet bír (40 °C
belső hőmérsékletet standard
ventilátormotorok esetén).

Karbantartási szerződés
Nyomatékosan javasoljuk a helyi
szervizzel való karbantartási szerződés
megkötését. Ilyen szerződés esetén
a berendezéseinket ismerő Trane
szakember végzi el a rendszeres
karbantartást. A rendszeres
karbantartással biztosítható az
esetleges meghibásodás időben
történő észlelése és kijavítása,
minimálisra csökkentve ezáltal a
komoly károsodás, meghibásodás
lehetőségét. A rendszeres karbantartás
biztosítja berendezéseink maximális
üzemelési élettartamát. Végezetül
szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy
e telepítési és üzemeltetési utasítások
be nem tartása a garancia azonnali
megszűnését vonhatja maga után.

Oktatás
Annak érdekében, hogy Ön a
legmegfelelőbben használhassa
berendezését és a legjobb
működési, üzemeltetési feltételeket
tudja biztosítani berendezése
számára, a gyártó hűtés- és
klímatechnikai tanfolyammal áll az
Ön rendelkezésére. Ennek célja
szélesebb körű ismeretekhez juttatni
a kezelő és karbantartó személyzetet
a feladatkörébe tartozó berendezéssel
kapcsolatban. A tanfolyamok
során súlyt fektetünk az egységek
üzemelési paramétereivel kapcsolatos
ellenőrzésekre, a megelőző
karbantartás fontosságára, amelyek
segítségével elkerülheti az egység
fenntartási költségeit növelő komoly és
költséges üzemszüneteket.

Szélsőséges kültéri körülmények
és/vagy belső levegőhőmérséklet
esetén nedvesség jelenhet meg a
profilon/hőhídon. Szélsőséges beltéri/
kültéri körülmények esetén forduljon a
Trane vállalathoz.
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Telepítés
Lerakodás és mozgatás
A Trane berendezéseket
szelvényekben, lapra szerelve vagy
egyben szállítjuk, az adott összeállítási
rajznak megfelelően.
A berendezések rakodása vagy
mozgatása csak a berendezés
alapkeretén vagy a raklapon keresztül
történhet.
A berendezés lerakodása és kezelése
könnyűszerrel elvégezhető egy
emelővillás targonca vagy daru
segítségével.
Nézze meg a megfelelő adatokat
a berendezéssel együtt érkező
dokumentumokban és a megrendelési
specifikációs lapon.

1. ábra - Darus műveletek

A villát a berendezés tartókerete alá
kell helyezni és nem annak támasztani.
Megjegyzés: Az emelési pont legyen
minél közelebb a tömegközépponthoz.
A szelvények tömegközéppontja a
berendezés hossztengelyének közepe
környékén található, a ventilátorokat
tartalmazó szelvények kivételével,
amelyek esetében a tömegközéppont
a motorok felé található (lásd az 1. és
2. ábrát).
FIGYELEM! Emeléskor a tartókereten
található összes emelőfület használni
kell.
FIGYELEM!
Ne álljon a berendezésekre. Ha ez
mégis elkerülhetetlen, használjon
lapokat az egyenletesebb
tömegeloszlás érdekében.
Használjon léceket a berendezés
tetejének és oldalának védelme
érdekében.

2. ábra – Mozgatás targoncával
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Telepítés
FIGYELEM! Soha ne emelje
a berendezéseket hőcserélő
csatlakozásoknál vagy bármilyen
más kiálló résznél. Ne döntse meg a
ventilátor modult, hogy a csappantyúk
ne ütközzenek fel.
A szelvények tartókerettel érkeznek,
melynek minden sarkánál fatömbök
találhatók. A fatömbök eltávolításához
a berendezést fel kell emelni a
talajról, hogy hozzá lehessen férni
a csavarokhoz. A csappantyú
mozgását a gyárban ellenőrizték.
A berendezés átvételekor óvatosan
ellenőrizze a csappantyúk szabad
mozgását. Az „Átvétel” fejezet alapján
megállapíthatja, hogy van-e probléma.
A Trane a berendezés átvétele után
nem vállal felelősséget a csappantyú
mozgásáért.

a sérülések elkerülése érdekében
cserélje ki a gyűrűs csavarokat normál
csavarokra (lásd az 1. ábrát).
3. Az egyes emelőkötelek és távtartó
rudak névleges minimális (függőleges)
emelőkapacitása nem lehet kevesebb,
mint a berendezés táblázatban
szereplő szállítási súlya.
4. A berendezést gondosan kell
megemelni, és el kell kerülni az
ugrásszerű terhelést lassú és
egyenletes emeléssel.
5. A berendezés egy tengelyén lévő
minden emelési pontot használni
kell a berendezés lerakodásakor és
mozgatáskor.
6. A szíjakat a daruzást végzőnek kell
biztosítania, és ezeket minden emelési
ponthoz rögzíteni kell.

Ha a részegység tartókeretén nincs a
targoncákhoz való nyílás és nincsenek
lábai, akkor a targonca villáját a
részegység alá helyezze, és karos
emelés műveletet alkalmazzon. Ebben
az esetben a rúd csak az alapkereten
vagy a profilon fekhet fel (lásd a 2.
ábrát). Ugyanezen utasítások alapján
húzza ki a villákat vagy szíjakat.

FIGYELEM! Az egyes szelvények
fel- és lerakodása, mozgatása olyan
eszközökkel történjen, amelyek
alkalmasak a berendezés műszaki
adatlapon feltüntetett tömegének
megtartására. Megfelelő eszközök
használatával biztosítsa, hogy a szíjak
ne okozzanak kárt a berendezés
felületében.

Nagyobb berendezések esetén több
targonca használatára is szükség
lehet.

Ha a berendezés kültéri
védőtetővel van ellátva, akkor
lehet, hogy merevítőelemeket is
szereltek rá a gyárban a szállítási
sérülések elkerülése érdekében. A
lerakodást követően távolítsa el a
merevítőelemeket.

Daru segítségével végzett emelésnél,
vegye figyelembe az alábbi
irányelveket:
1. Ha az emelőfuratok a berendezés
tartókeretén találhatók, mindig
használjon emelőkötelet és távtartó
rudakat (lásd az 1. ábrát).
2. Ha emelési pontok (gyűrűs
csavarok) is vannak, a daru szíjait
közvetlenül azokra kell csatlakoztatni.
Ebben az esetben a berendezés
mozgatását és elhelyezését követően
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Telepítés
Tárolás
Kültéri tárolás esetén, a berendezést
védeni kell a kedvezőtlen időjárási
körülmények ellen. Győződjön meg
arról, hogy biztosított a szellőzés és a
levegőkeringetés a védőfóliás borítás
és a részegység között.
Bekenheti védőviasszal a berendezés
burkolatát a fólia és a burkolat között
képződő kondenzvíz okozta korrózió
elkerülésére. Papír és heptánalapú
oldószer segítségével távolítsa el,
ügyelve arra, hogy ne tegyen kárt a
festékben és a profilban.
Bel- és kültéri tárolás esetén a
berendezést egyaránt védeni kell a
sérülések ellen.
A csapágysérülések elkerülése
érdekében havonta egyszer forgassa
meg a motort és a ventilátorokat.
Ha a berendezések több mint 18
hónapig nem üzemelnek, a csapágyak
kenését ki kell cserélni. Hosszútávú
tárolás esetén az összes elektromos
berendezést, a külön dobozban
szállított tartozékokat (szűrőket,
párásítókat stb.) és a ventilátorszíjakat
ki kell szerelni, és száraz környezetben
kell tárolni. A berendezést
elektromosan földelni kell.

Berendezés összeszerelés
A berendezés helyének kiválasztásakor
és előkészítésekor a következő
irányelveket kövesse:
1. Győződjön meg róla, hogy a hely
elbírja a berendezés teljes súlyát. A
berendezés tömegadatai csak a teljes
bruttó tömeget adják meg, és nem
tartalmazzák a hőcserélőkben és a
nedvesítőkben lévő víz tömegét.
2. Ellenőrizze le, hogy az alap elég
nagy-e ahhoz, hogy elférjen rajta
a berendezés és van-e elég hely
rajta a biztonságos, akadálymentes
szervizeléshez, így van-e rajta például
leesés elleni védőberendezés.
3. A padlónak vagy az alapnak
tökéletesen szintben kell lennie
a megfelelő összeszereléshez,
a hőcserélő leeresztéséhez és a
kondenzvíz áramlásához.
4. Biztosítson megfelelő világítást
a karbantartást végző személyzet
számára.
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5. Biztosítson elegendő távolságot
a berendezés körül a leeresztő
és túlfolyó csövek megfelelő
felszereléséhez és a hőcserélők
leszereléséhez. A berendezés körül a
megfelelő működés és a hatékony és
biztonságos karbantartás elvégzéséhez
elegendő távolságot is biztosítani kell.
6. Ha a berendezés több szelvényből
áll, biztosítsa, hogy a légkezelő
berendezés szelvényei a megfelelő
sorrendben, a rajzokon feltüntetett
módon kerültek összerakásra.
7. A szelvények tökéletesen
illeszkedjenek, hosszban és
mélységben egyaránt. Szükség
esetén kisebb javítások végezhetőek
acéllemez alátétek használatával.
Ellenőrizze a tömítések esetleges
sérüléseit. Az észrevett hibákat javítsa
ki a gyártó utasításainak megfelelően.
Állítsa be a szerelőbilincsek előfeszítő
csavarjait és rögzítse egymáshoz a
szelvényeket a bilincsek lezárásával.
A bilincs zárása egy enyhe
nyomáskiengedéssel jár a tömítésen.
Ha nem lehet a rögzítőbilincseket
felszerelni a részegységre, például
egy elektromos szekrény miatt, a
berendezés összeállításától függően,
a következő illesztési rendszerek
valamelyike használható:
• Valamennyi részegység belső vagy
külső részén a burkolaton nejlon
vagy alumínium sarokidomok
helyezkednek el. Húzza össze a
részegységeket oly módon, hogy
a nejlon vagy alumínium sarkok
illeszkedjenek a szomszédos elem
sarkaihoz. Csavarokkal biztosítsa az
illesztést.
• Ha a berendezéshez egy technikai
szekrényt kell csatlakoztatni,
használja a szekrényben található
L-alakú alumíniumprofilt, amelyet
szegecsekkel vagy csavarokkal
rögzítsen a berendezéshez.
Lépcsős berendezés konfigurációnál
a felső berendezés keretét vagy
alapkeretét kell az alsó berendezés
felső paneljaihoz csatlakoztatni a
mellékelt rögzítő eszközök és csavarok
felhasználásával, és a megfelelő
tömítést el kell helyezni a felső és alsó
részegység között.
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Telepítés
Ha a berendezést több darabban
szállítják, akkor a vezetőelemek
az egyes szelvények sarkaiba
vannak szerelve az egyszerű és
megfelelő csatlakoztatás érdekében.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az
egyes vezetőelemek úgy vannak
beigazítva, hogy csatlakoztatáskor
megfelelően illeszkedjenek a
szomszédos szelvényekbe. Szükség
esetén a könnyebb illeszkedéshez
lazítsa meg a vezetőelemet. Ezután
ismét rögzítse biztonságosan a
vezetőelemet.
Ha a berendezések több szelvényből
állnak, és elektromos kábelcsatorna
van a felső panelbe építve: A

szelvények csatlakoztatása előtt
helyezze a mellékelt műanyag
fedelet a kábelcsatorna alá, és
rögzítse szilikonnal vagy ragacsos
anyaggal, megelőzve így a
levegőszivárgást.
Ha a visszanyerő részegység két
részben érkezik, akkor a hővisszanyerő
le van szerelve.
Kórházi, laboratóriumi és
gyógyszeripari alkalmazásokhoz:
A panelek és a sarkok szilikonmentes
tömítőanyagon keresztül csatlakoznak.
Vigyen fel (szilikonmentes)
tömítőanyagot a csatlakozások belső
oldalára a részegységek között.
FIGYELEM! Ha egy oldalpanelt
le kell szerelni, félő, hogy más
támasztópanelek is összeomlanak.

3. ábra – Tömítés elhelyezése

1
2
3
4
5

= Tetőprofil (a Trane biztosítja, és a helyszínen kell felszerelni)
= Szilikon – a Trane nem biztosítja
= Tető – gyárilag felszerelik. A tető a berendezés minden oldalán 20 mm-rel túlnyúlik.
= Panel
= Gyárilag beszerelt tömítés, melyet kültéri telepítés esetén szilikonréteggel kell bevonni (a szilikont a
Trane nem biztosítja).

4. ábra – A berendezés rögzítése
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Telepítés
Kövesse a berendezéshez kapott
utasításokat az összeszereléshez.
A szükséges csavarok általában
a berendezéssel együtt kerülnek
szállításra.
Ha a berendezéshez tető is tartozik,
akkor az lehet gyárilag szerelt vagy
készletben szállított.
Mindkét esetben kövesse a
berendezéshez kapott utasításokat
a tető és a részegységek
összeszereléséhez.
Ha a berendezést több darabban
szállítják, akkor az egyes szelvények
csatlakoztatását követően állítsa
be a tető helyzetét a helyszínen,
kiegyenlítve ezzel a tömítés
vastagságát a két szelvény között.
Ehhez óvatosan lazítsa meg a tetőt
a berendezéshez rögzítő csavarokat,
és csúsztassa el a tetőt annyira, hogy
a csatlakozás és az összeszerelés
megfelelő legyen (lásd a 3. ábrát).
FIGYELEM! Ne használja a
rögzítőbilincseket a szelvények
egymáshoz húzására, mert ezzel
eltörheti a bilincseket, illetve a rögzítő
szegecseket vagy csavarokat.
Az alapkereten történő pontos
elhelyezés érdekében a berendezés
kézzel elmozdítható egy középre
helyezett rúd felett karos emelés
segítségével. Ebben az esetben a rúd
csak az alapkereten fekhet fel.
A berendezésben keletkezett ilyen
jellegű károkért a gyártót semmilyen
felelősség nem terheli.
FIGYELEM! Ha a berendezést
kültéren szerelik össze, kitéve a
légköri viszonyoknak, gondoskodjon
arról, hogy a szelvények megfelelően
csatlakozzanak és rögzítve legyenek
a talajhoz. Hathavonta ellenőrizze a
rögzítést (lásd a 4. ábrát).
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A berendezés beindítása előtt távolítsa
el a rezgéscsillapító blokkokat. Ezek
csak a biztonságos szállításhoz
szükségesek.
A zajátadás minimalizálása érdekében,
a helyszíntől függően, egyéb szigetelő
anyagok pl. parafa, Mafund lemezek
vagy Sylomer szalag használható
alátétként. A maximális zajelnyeléshez
a kiválasztott anyagoknak el kell bírnia
a kapcsolódó terhelést. Ezen anyagok
alkalmazási követelményeit a termék
gyártója adja meg. A terhelésátvivő
képességet az adatlapokon találhatja
meg.
FIGYELEM! A nem szintben lévő
vagy nem megtámasztott alap
az ajtók szorulásához, illetve
levegőszivárgáshoz vezet.
FIGYELEM! Ha a berendezés
tartókereten helyezkedik el, akkor azt
úgy kell elhelyezni a támasztókereten/
padlón, hogy azok teljes felületükön
érintkezzenek.
FIGYELEM! Kültéri telepítés esetén
kötelező a részegységek közötti
tömítéseket szilikonréteggel bevonni,
hogy ne kerülhessen közéjük víz.
FIGYELEM! A szállítás és mozgatás
alatt keletkező sérülések megelőzése
érdekében a burkoló panelek
védőfóliával vannak bevonva, amelyet
a telepítés helyszínén el kell távolítani,
ha a berendezések már a helyükre
kerültek. Vágja körbe a védőfóliát a
panelek mentén, majd távolítsa el azt.
FIGYELEM! Ha a berendezéseket a
tanácsadó mérnökök, vállalkozók vagy
mások a telepítés utolsó fázisában meg
szeretnék tekinteni, erősen ajánlott
a műanyag borítású berendezések
védelme az összeszereléstől az
üzembe helyezésig.
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Telepítés
Görgők mozgatása

Alapozás és elhelyezés

Alapozás

Az alapkereten szállított
berendezéseket kerekeken vagy
hengeres görgőkön lehet mozgatni
(lásd az 5. ábrát).

Helyigény

Teljes vasbeton alap szükséges
(lásd a 6a ábrát). Szalagalapok is
használhatóak (lásd a 6b ábrát).
Szalagalapok esetében beton vagy
acél megtámasztást kell alkalmazni
minden csatorna alapkerete alatt.

5. ábra - Görgők mozgása

Elegendő helyet kell hagyni a telepítés
helyszínén hatékony és biztonságos
karbantartásra és a berendezés
moduljainak esetleges szétszerelésére.
A berendezés szerelőlapok felőli
oldalán a munkaterület szélessége
plusz 300 mm szükséges. A
berendezés hátsó részén 600 mm
szervizutat kell hagyni szerelési
okokból.
6a ábra – Vasbeton alap

Acél megtámasztás építésekor (lásd
a 7. ábrát) az alapozás a berendezés
méretének megfelelő szilárdságú
legyen.
Az alapozás vízszintes legyen, ne
legyen lejtése vagy egyenetlensége.
FIGYELEM! A nem szintben lévő
vagy nem megtámasztott alap
az ajtók szorulásához, illetve
levegőszivárgáshoz vezet.

6b ábra – Szalagalap

7. ábra – Acél megtámasztás építése
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Telepítés
Szállításkor használt alkatrészek
A ventilátormotor alátámasztásában
csak a szállítás miatt elhelyezett
távtartó eszközöket el kell távolítani.
(Lásd a 8. ábrát.)
8. ábra – Távtartó eszköz

Ajtók
A Trane csuklópántos ajtók a
következő fontos jellemzőkkel
rendelkeznek:
• Helytakarékos megoldás
• Belső vagy külső üzemeltetés, a
választott opció szerint
• Az ajtók opcionálisan zárhatóan
is rendelhetők. A ventilátor
részegységek mindig zárhatók

Légcsatorna-csatlakozás
A légkezelés csatlakozások
szimmetrikusak és feszültségmentesek
legyenek.
A zajátadás elkerülése érdekében
ajánlott egy minimum 140 mm
hosszú flexibilis csatlakozót betenni
a légcsatorna és a berendezés közé.
Ez kezdetben nem lehet terhelt.
A légcsatornák szerelésénél és
akusztikus elrendezésénél fontos
a gyakorlati előírásokat betartani,
hogy a berendezés a lehető legjobb
teljesítményt tudja nyújtani és a túlzott
nyomásesés elkerülhető legyen a
légcsatorna rendszerben, illetve a
légáramlás zaja minimális legyen.
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Telepítés
9. ábra - Csövek csatlakozása

alfa

L

Általában az első csőszakasz 'L' hossza legalább a ventilátor átmérőjének
másfélszerese legyen. Az átmeneti csőszelvény 'a' szöge 30°-nál kisebb legyen,
és ügyelni kell arra, hogy a keresztmetszet ne csökkenjen közvetlenül ott, ahol a
légcsatorna a berendezésbe csatlakozik (lásd a 9. ábrát).
Megjegyzés: Ha a légbeszívó és/vagy kifújó nyílások a csővezetéken a légkezelő
berendezéshez túl közel találhatók és ezen a szakaszon nincsenek hajlatok,
ajánlott egy hangtompító felszerelése.
FIGYELEM! A csöveket soha sem szabad a ventilátorok működése közben
lecsatlakoztatni. Lekapcsolt csővezetékekkel soha ne működtesse a ventilátort. A
nyomáscsökkenés hiánya magas áramfelvételt okoz a motorban és a tekercsek
leéghetnek.
FIGYELEM! A légcsatornáknak önhordóknak kell lenniük, és nem terhelhetik
a légkezelő berendezést vagy annak alkatrészeit (csappantyú, karimák stb.)
súlyukkal.
A Trane nem tehető felelőssé azok miatt a károk miatt, amelyek a burkolaton,
csappantyúkon, szerkezetben keletkeztek amiatt, hogy a légcsatornát közvetlenül
csatlakoztatta a berendezéshez, és nem helyezett közéjük flexibilis csatlakozást.
A csappantyú mozgását a gyárban ellenőrizték. A berendezés átvételekor
óvatosan ellenőrizze a csappantyúk szabad mozgását. Ha a szabad mozgásuk
nem biztosított, akkor megsérültek a berendezés mozgatása vagy a csövek
csatlakoztatása során.

AH-SVX03B-HU
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Telepítés
FIGYELEM! Soha ne fúrja meg a
helyszínen a berendezés burkolatát.
Áramütésveszély.

Elektromos bekötés
A berendezés 400 V +/- 5% / 50 Hz /
3 fázisú üzemeltetésre van tervezve.
Túláram-védelem
A berendezést tápláló áramkört az
országos és helyi szabályzatoknak
és a berendezés mellékelt
dokumentációjában szereplő maximális
áramfelvételeinek megfelelően kell
levédeni.
Tápfeszültség kábelek
A berendezés áramellátását
az előírásoknak megfelelő
keresztmetszetű öteres kábellel kell
biztosítani.
Megjegyzés:
1. A földelést az országos és a
helyi előírásoknak megfelelően kell
kivitelezni.
2. A berendezések 10 kA zárlati
áramra vannak méretezve. Nagyobb
igénybevételt jelentő alkalmazás
esetén lépjen kapcsolatba a Trane
helyi képviseletével.
Az elektromos munkákat a nemzetközi
és helyi szabályoknak megfelelően kell
elvégezni. A házból a motorhoz haladó
elektromos csatlakozásokat flexibilis
csővezetékben kell vinni. A házon
áthaladó vezetékeket tömszelencével
vagy szorítógyűrűvel kell ellátni. A
tömszelencék opcionálisan már lehet,
hogy telepítve vannak a berendezésre.
A többi tartozékhoz vezető huzalozást
azonos módon kell elkészíteni. Ha
kérdése van, lépjen kapcsolatba az Ön
helyi Trane képviseletével.
FIGYELEM! A vezetékezés befejezése
után, győződjön meg róla,hogy
a ventilátormotor szerelvény és
burkolat közötti földelés megfelel-e
az elektromos tápvezetéknek. Ha
a berendezés elektromos fűtéssel
rendelkezik, egy nyugvóáramú
érintkezővel biztosítson reteszelést a
fűtő érintkezői és a ventilátor érintkezői
között, hogy elkerülje a túlfűtést. A
hőcserélő kikapcsolása után hagyjon
elegendő időt a ventilátor lehűléséhez,
és csak ezután kapcsolja ki. A
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berendezés és a csővezeték között
elektromos földelés szükséges.
A ventilátor motor elektromosan
szigetelt a berendezés többi részéhez
képest és a csatlakozásokhoz
megfelelő átmérőjű rézvezetéket
kell használni. A részegységek
közötti elektromos folytonosságot
érdekében minden részegységet
földelni kell. Földelőcsavarok
nincsenek a csomagban. A berendezés
földeléséhez használjon egy, már
a berendezésen lévő csavart, vagy
csavarozza rá a keretre.
A kezelő biztonságát a szíjvédő és a
ventilátor szelvény ajtajára gyárilag
felszerelt mikrokapcsoló biztosítja.
A mikrokapcsoló olyan módon van
bekötve, hogy a ventilátor szelvény
ajtajának nyitásakor lekapcsolja a
motor tápfeszültségét és leállítja a
ventilátort.

Motor csatlakoztatás
Túlterhelés, rövidzárlat, túl magas
vagy alacsony feszültség, hűtést
akadályozó hibás csatlakoztatás vagy
fázishiba, különösen magas környezeti
hőmérséklet, pl. külső hőforrás miatt,
a rotor túlzott fékezése, túl gyakori
kapcsolás, nem vezérelt indítás
és leállítási folyamatok elkerülése
érdekében teljes motorvédelmet kell
alkalmazni a motor tekercselésein.
Használjon hővédelmi eszközöket
a motor védelme érdekében,
amely magában foglalja a teljes
motorvédelmet szabályozó rendszert.
Csak a fenti figyelmeztetések betartása
esetén marad érvényes a garancia.
Olyan esetekben, mikor motorvédelem
lekapcsolás van beszerelve, a helyes
teljesítmény a termék adattáblája
alapján állítható be.
FIGYELEM! Ha a motorhoz tartozik
biztonsági termisztor vagy hasonló
berendezések (PTC, PTO, Klixon stb.),
akkor kötelező azokat csatlakoztatni a
motor védelme érdekében.
A csatlakoztatást a motor
adattáblájának és a kapcsolási
rajzoknak megfelelően kell
elvégezni, ahogy az a motor
kapcsolószekrényének belsején
ábrázolva van, vagy a kapcsolási
AH-SVX03B-HU
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rajznak megfelelően, ahogyan azt az 1.
táblázat mutatja.

Üzembe helyezés fejezetet ebben a
kézikönyvben.

A motorokat különös gonddal kell
csatlakoztatni, különösen több
sebességű motorok esetén.

FIGYELEM! A motor hibás
csatlakoztatásával kapcsolatos károk
miatt semmilyen reklamációval nem
élhet.

A dupla ventilátorral és dupla motorral
szerelt ventilátor szelvények esetén
a motorok kölcsönösen reteszeltek,
így az egyik motor leállási parancsa
a másik motort is leállítja. Bővebb
információkért kérjük, tanulmányozza
az Indítás előtti ellenőrzőlistát.

1. táblázat - Termisztoros motorok
Egyfokozatú
4 pólus
1500 perc-1
2 pólus
3000 perc-1
FIGYELEM! A csillag-delta indítós
motor először csak a csillag
kapcsokkal indul el rövid ideig (kb. 3
másodperc) és aztán vált át a delta
csatlakozásokra.

A csatlakoztatás után tesztet kell
elvégezni a motor teljesítményének
ellenőrzésére. Kérjük olvassa át az
Kettős tápfeszültség
legfeljebb 4 kW és 230 V ⊗ esetén, 400 V Y esetén
legalább 5,5 kW és 400V ⊗ esetén, 690 V Y esetén
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Kétfokozatú Dahlander tekercseléssel
4/8 pólus 1500/750 perc-1
2/4 pólus 3000/1500 perc-1
1500 perc -1

750 perc -1
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Kétfokozatú, 2 külön tekercselés
4/6 pólus 1500/1000 perc-1
1500 perc -1

1000 perc -1
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Háromfokozatú Dahlander tekercselés és egy külön tekercselés
4/6/8 pólus 1500/1000/750 perc-1
2/4/6 pólus 3000/1500/1000 perc-1
1000 perc -1

750 perc -1

1500 perc -1
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Frostat keret elérése
A Frostat keret (ha van) eléréséhez el kell távolítani a fogantyús kis oldalpanelt
(lásd a 10. ábrát).
• Távolítsa el a Frostat keret köré helyezett fekete tömítést.
• Távolítsa el a panelt rögzítő csavarokat.
• A fogantyú segítségével távolítsa el a Frostat panelt.
• Csúsztassa ki a Frostat keretet a berendezés oldalára.
10. ábra – A Frostat keret elérése

1
2
3
4
5
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Panel tömítése
Csavarok
Frostat panel fogantyúval
Műanyag profil
Kicsúsztatandó belső frostat keret
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Csőcsatlakozások a
hőcserélőhöz
A hőcserélők hibamentes
működéséhez feltétlenül szükséges
a helyes csőhálózat telepítés. A
13. és 14. ábrán vizes hőcserélők
csövezésére láthat példát. (A
diagramok nem adják meg a használt
szabályozó rendszer típusát.)
A hőcserélő sérülésének megelőzése:
• Minden csővezetéket a
hőcserélőktől függetlenül meg kell
támasztani közvetlenül a hőcserélő
csatlakozásán található rugalmas
illesztéssel.
• Minden csatlakozást úgy kell
elkészíteni, hogy a csövek tágulása
vagy zsugorodása ne terhelje a
hőcserélők gyűjtőcsöveit.
• Kerülje el a hőcserélők
csatlakozásainak túlzott meghúzását,
amely kárt okozhat a fejcsövekben és
csövek csatlakozásaiban.
Ügyeljen a folyadékáram
helyes irányára, a berendezés
típustáblájának megfelelően.
A karbantartás megkönnyítése
érdekében, ajánlott hogy a hőcserélő
valamennyi csatlakozásához karima/
cső szerelvényt és zárószelepet
használjon. A hatékony hőcserélés és
szellőztetés biztosításához, a csövet
a hőcserélőhöz kell, csatlakoztatni, a
címkéken látható módon.
FIGYELEM! A hőcserélő
csatlakozásainak sérülését elkerülendő
fontos, hogy a csőkötés csőfogóval
rögzítve legyen, amikor ellennyomást
alkalmaz a kötés meghúzásához (lásd
a 11. ábrát).
11. ábra – Csövek csatlakozása

Vizes hőcserélők
A rendszer légtelenítése ne a
hőcserélőn keresztül hanem a
csővezetéken történjen.
A hőcserélő légtelenítője csak a
hőcserélő saját légtelenítésére szolgál.
A beszívott levegő negatív
hőmérséklete esetén, ne vezérelje a
vízáramot a hőcserélőkön keresztül,
hogy megelőzze a befagyást.
+2 °C közeli vagy az alatti
vízhőmérséklet esetén, szereljen fel
egy megfelelő fagyásgátló rendszert.
Gőz hőcserélők
Ne használjon felfüggesztett
lecsapódás visszavezető rendszereket.
A vákuummegszakítókat olyan közel
helyezze a hőcserélőhöz, amennyire
lehetséges. Alkalmazzon úszó vagy
termodinamikus elzárót minden
gőz hőcserélőn (az elzáró gyártói
ajánlásainak betartásával).
FIGYELEM! A helyes vízzár
kialakítása fontos. Ha a kondenzvíz
nem távolítható el tökéletesen, az
nyomáslengés kialakulásához vezethet
és károsíthatja a hőcserélőt.
Hűtőközeges hőcserélők
A DX hőcserélők a berendezés
belsejében elhelyezett elosztókkal
kerülnek szállításra. A kiegészítő
berendezések felszereléséhez
távolítani a hőcserélő szelvény
oldallapját. A hűtőközeg
csőhálózatának telepítése tervezést
igényel, amelyet képzett mérnöknek
kell végeznie a helyes telepítés
érdekében. Ha kérdése van, lépjen
kapcsolatba az Ön helyi Trane
képviseletével.
A hűtőközeg alacsony hőmérséklete
esetén, szereljen fel egy megfelelő
fagyásgátló rendszert.
A hőcserélő leszerelése
Ha szükségessé válik a hőcserélő
házról való leszerelése, keresse fel a
Trane helyi képviseletét.

AH-SVX03B-HU
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Kondenzvíz elvezetés
Minden kondenzvíz-leeresztőtálcára
szabad felszínű szifont kell szerelni.

12. ábra – Kondenzvíz-leeresztés és
szifonok

A hatékony szifonmagasság: H a
berendezés maximális belső statikus
nyomása mm v.o.-ban+15 mm
(legalább) (lásd a 12. ábrát).

H

Példa:
Teljes nyomás = 1196 Pa (lásd az
adatlapot)
Dinamikus nyomás = 2x83 Pa (lásd az
adatlapot)
Teljes nyomás - Dinamikus nyomás =
Statikus nyomás = 1030 Pa
1 mm v.o. = 9,81 Pa
H = 1030 : 9,81 + 15 mm = 120 mm

20

H

Szifonok
Ha a berendezésekben több szifon
is található, akkor mindegyiket külön
szifonnal kell csatlakoztatni az elvezető
rendszerhez.
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Vízcsatlakozások
13. ábra – Vizes hőcserélő csatlakozások

4
1

5

6

2
2

1

6

3
A = Légáram
1 = Csatlakozások
2 = Tolattyú
3 = Ürítő tolattyú
4 = Automata légtelenítő szelep
5 = Automata három járaton működtetett szelep
6 = Rugalmas illesztések

A 14-17. ábrák esetén fontos megjegyezni, hogy:
1. A keringetőszivattyú nélküli hűtőhőcserélők és a párologtató (vagy
méhsejtrácsos) nedvesítők kondenzvíz-levezetőcsővel vannak felszerelve.
(1. elem, 14. ábra (A, B)).
2. A keringetőszivattyúval rendelkező párologtató nedvesítő szelvények esetén a
leeresztőcsövet (amely elsősorban tisztításhoz használható, 3. elem, 16. ábra
(A, B)) szifon nélkül kell egy lezáró szelephez csatlakoztatni. Ezen felül található
még egy túlfolyócső, amelyet egy szifonhoz kell csatlakoztatni. (1. elem, 15. ábra
(A, B)).
A 14 A ábrán látható a szifon magassága a negatív nyomású oldalon található
hőcserélő szelvény esetén.
A 14 B ábrán látható a szifon magassága a pozitív nyomású oldalon található
hőcserélő szelvény esetén.
A 15 A ábrán látható a szifon magassága a negatív nyomású oldalon található
párologtató nedvesítő szelvény esetén.
A 15 B ábrán látható a szifon magassága a pozitív nyomású oldalon található
párologtató nedvesítő szelvény esetén.

AH-SVX03B-HU
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A 16. ábrán a hulladékvíz típusú
vagy gőzős nedvesítő szelvények
frissvíz csatlakozása látható. A
frissvíz áramlását a szelvényben egy
mágnesszelep szabályozza. Ajánlott
egy lezáró szelep felszerelése, amely
elősegíti a karbantartást, illetve egy
nyomásszabályzó felszerelése a
vízbemenetre, a megfelelő működés
érdekében. A frissvíz-bemenetet egy
karimakészlettel kell a vízvezetékhez
csatlakoztatni.
A 15. ábrán a keringetőszivattyúval
rendelkező párologtató nedvesítő
szelvények frissvíz bemenete látható.
A frissvíz áramlását egy, a belső
víztartályban található úszószelep
szabályozza. Ajánlott egy lezáró szelep
felszerelése a frissvíz bemenetre, az
egyszerűbb karbantartás érdekében. A
frissvíz-bemenetet egy karimakészlettel
kell a vízvezetékhez csatlakoztatni.
A szifon magassága a szelvényen
belüli nyomástól függ, és mm
vízoszlop-magasságban lett megadva.

levezető rendszerről a gőzcső
kondenzvíz-levezető kimenetén.
FIGYELEM! A kezeletlen vagy nem
megfelelően kezelt víz használata a
berendezésben vízkövesedést, eróziót
és korróziót, továbbá algásodást, illetve
üledéklerakódást okozhat.
A baktériumflóra szennyezheti a
nedvesítőket és csökkenti a hőátadást a
hőcserélők felé. Szakképzett vízkezelő
szakember tanácsát kell kikérni annak
megállapítására, hogy adott esetben
milyen vízkezelésre van szükség. A
gyártó semmilyen felelősséget nem
vállal az agresszív, sós vagy kloridos
víz használatának következményeiért.
További információkért kérjük olvassa
el a gyártó telepítési, üzemeltetési és
karbantartási kézikönyvét.
FIGYELEM! Minden elvezető
csővezetékbe kötelező megfelelő
kialakítású szifont szerelni, hogy
biztosítható legyen a megfelelő
vízleeresztés.

Forró-/hűtöttvíz hőcserélők és
nedvesítő rendszer
A párásítókban és hőcserélőkben
használt víz minősége rendkívül fontos a
berendezések megfelelő működésének
biztosítása érdekében.
Megjegyzés: Ha a gőzös hőcserélőt
magas nyomású gőzzel használja,
gondoskodjon egy megfelelő kondenzvíz-
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14. ábra - Szabványos csepptálca a hőcserélő szelvényekhez

H >= 30 + P (mm)
1 = Leeresztőcső
2 = Leeresztő szelep
A = Negatív nyomású oldal
B = Pozitív nyomású oldal

15. ábra - Víztartály a párologtató nedvesítő szelvényekhez

H >= 30 + P (mm)

1 = Túlfolyócső
2 = Leeresztő szelep
3 = Kiegészítő leeresztő tiszításhoz
A = Negatív nyomású oldal
B = Pozitív nyomású oldal
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16. ábra - Vizes vagy gőzős nedvesítő vízcsatlakozása

1
2
3
4

= Elektronikus szelep
= Tápcső
= Nyomásszabályozó
= Karimák

17. ábra - Vízszivattyú nedvesítő vízcsatlakozása

1 = Tápcső
2 = Karimák
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18. ábra

Beindítás előtti ellenőrzőlista
Először a berendezést és minden
alkatrészét alaposan meg
kell tisztítani, a port és egyéb
szennyeződéseket el kell távolítani.
A berendezést tisztán kell tartani.

19. ábra

Szállítás előtt minden berendezést
gondosan ellenőrzünk. Ennek
ellenére az üzembe helyezési
folyamat részeként kötelező újra
leellenőrizni a részeket az alábbi
lista alapján.
Ellenőrizze, hogy nincs semmilyen
idegen test a berendezésben vagy a
csővezetékben, és a légbeszívó és
kifúvó nyílások szabadok.
A berendezés néhány beállítása
megváltozhatott a szállítás és a
telepítési folyamat során.
Győződjön meg a csavarok
megfelelő meghúzásáról, különös
tekintettel a mozgó alkatrészekre,
mint például a ventilátor-szíjtárcsák,
csapágyak stb.
Ellenőrizze az elektromos
csatlakozások meghúzását.
A változtatható légtömegű
berendezések esetén, ellenőrizze a
csappantyúk teljes nyitását.
Győződjön meg a csappantyúk
szabad mozgásáról a megfelelő
helyzetükben és a megfelelő
működésükről.
Ha a berendezés keresztáramú
hővisszanyerő hőcserélővel
rendelkezik, ez a műszaki
adatlapon feltüntetett névleges
differenciálnyomásra tervezett, tehát
a csappantyúk és a záróeszközök
nyitva kell legyenek.
A nyitás kölcsönös reteszelésben
kell legyen a vezérlőrendszerrel.

Ventilátor motor
A járókereket kézzel megforgatva
ellenőrizze a ventilátor szabad
forgását, és nem szorult-e
valamilyen idegen test a ventilátor
útjába.
Vegye ki a motor-ventilátor
tartókeret alatt elhelyezett
rögzítőelemet.
Ellenőrizze, hogy a szíjtárcsák
rögzítőcsavarjai meg vannak-e
húzva (lásd a 18. és 19. ábrát).
Ellenőrizze a szíjak feszességét és
a szíjtárcsák együttfutását. Igazítsa
be a szíjtárcsák helyzetét és
feszítse meg a szíjat, ha szükséges
(lásd a Karbantartás részben).
Győződjön meg róla, hogy a
fojtószelepek szabadon mozognak
és minden csomagolóanyag el lett
távolítva.
Ellenőrizze a motor csatlakozásait
és győződjön meg róla, hogy
a megfelelő feszültségforrásra
van csatlakoztatva. Ellenőrizze a
ventilátor és a motor csapágyainak
kenését (lásd a Karbantartás
részben és kövesse a motor
gyártójánál előírásait).
A csapágyak előre zsírozottak
lehetnek. A kenőanyag egyenletes
eloszlásáig az indítás zajos lehet.
További információkért kérjük
olvassa el a gyártó telepítési,
üzemeltetési és karbantartási
kézikönyvét.
Ha állítható szíjak vannak
felszerelve, győződjön meg róla,
hogy a helyes arány van beállítva.
Gyári beállítás, nincs szükség
további módosításra. Ha mégis
szükség van módosításra, lapozzon
a jelen kézikönyv szíjtárcsákról
szóló fejezetéhez.
A ventilátor nem működhet, ha a
záróeszközök – például
csappantyúk – zárva vannak, mert
különben a szerkezet maradandó
deformációt szenvedhet. A
csappantyúknak nyitva kell lenniük,
ha a ventilátor üzemel. A Trane
nem tehető felelőssé az emiatt
bekövetkezett károkért.
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Rezgéscsillapítók
Ellenőrizze, hogy a rezgéscsillapítók
szabadon működnek-e, és hogy
nincs érintkezés a ventilátor/motor
váza és a tartó között.
Frekvenciaváltó
1) A VFD-nek kompatibilisnek kell
lennie a HVAC alkalmazásokkal,
mint például kétfokozatú nyomatékos
ventilátorok.
2) A VFD elektromos
teljesítménykimenetének
kompatibilisnek kell lennie a motor
névleges teljesítményével.
3) A VFD-nek kompatibilisnek kell
lennie a környezettel (IP sebesség,
szellőzés típusa, környezeti
hőmérséklet, elektromágneses
környezet…).
4) A VFD gyártójának minden
Telepítési/Üzemeltetési/Karbantartási
útmutatóban megadott ajánlását
figyelembe kell venni.
5) É
 rkezéskor a VFD az
alapértelmezett értékekre van
beállítva, és üzembe helyezéskor
szükség lehet a finomhangolásukra.
FIGYELEM!
Egyes esetekben mechanikai
problémák lehetnek hatással a
ventilátorra vagy a motorra, melyeket a
frekvenciaváltó beállításai okozhatnak
(rezgés, túl nagy zaj, kisebb
hatékonyság, motor túlhevülés…).
Ha a mechanikai problémák a
frekvenciaváltó leszerelésével
megszűnnek, akkor annak beállításait
újra kell konfigurálni. A frekvenciaváltó
alábbi beállításait kell többek
között ellenőrizni: rezgéscsillapítás,
kvadratikus nyomaték,
frekvenciaszabályozás stb.
Berendezés csatlakozásai
A berendezés minden elektromos,
víz- és a levegőcsatornacsatlakoztatását szakembernek kell
végeznie.

A hőcserélők csőhálózatát úgy
kell kialakítani, hogy a hőcserélő
eltávolítása könnyű legyen a
karbantartások során.
Hőcserélők
Ellenőrizze, hogy a hőcserélő
csatlakozásai és szelepei nem
szivárognak-e. Ha szivárgást észlel,
oldja meg a problémát.
A hűtőhőcserélő szelvények
kondenzvíz-levezetőkkel
rendelkeznek. Ellenőrizze, hogy
ezek felszerelése lehetővé teszi
a kondenzvíz levezetését és nem
okoz légbeszívást vagy vízáthordást.
Vizes hőcserélő töltése
Általánosságban a fűtő és hűtő
hőcserélőket fagyás és korrózió ellen
védett adalékokkal kevert vízzel kell
feltölteni:
• Nyissa a légtelenítő nyílást.
• Nyissa meg a vízvezeték
szelepét egy kicsit, annyira, hogy
a fűtőegység tartálya lassan
megteljen. Így elkerülhető a
hőterhelés.
• Ahogy a hőcserélő megtelik, zárja be
a légtelenítő nyílást.
• Nyissa ki teljesen a vízszelepet és
kapcsolja be a ventilátort.
• Végül a teljes rendszert légteleníteni
kell.
Gőzös hőcserélő feltöltése
• Nyissa fokozatosan a légtelenítő
nyílást és az ürítőszelepet a
kondenzvíz-elvezetőn.
• Nyissa a gőzszelepet kis mértékben,
amíg a gőz áthalad a kondenzvíz
elvezető szelepén és a légtelenítő
nyíláson.
• Zárja a kondenzvíz elvezető szelepét
és a légtelenítő nyílást, és nyissa ki
teljesen a gőzszelepet.
• Légtelenítsen rendszeresen a
műveletek közben.

Ellenőrizze, hogy az elektromos
csatlakozások megfelelnek-e a
kapcsolási rajznak és a hővédelem
működőképességét.
A csatlakozásoknak teljesen
feszültségmenteseknek kell lenniük.
26
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FIGYELEM! Ha a telepítés során
ideiglenesen kikapcsol a berendezés, a
kondenzvíz átmenetileg sem maradhat
a csövekben, mert az fagyás- és
korrózióveszélyes.

Párásító berendezések

A berendezés belsejében keletkező
túlmelegedés megakadályozására a
ventilátor leállítása 3- 5 percet kell,
hogy késsen a gőzszelep elzárásához
képest.

Működő ventilátorral, zárt ajtókkal,
állítsa be a vízáram-szabályzószelepet,
hogy megelőzze a víz szivárgását a
nedvszívó műanyag méhsejtrácsos
nedvesítő szivattyújából.

Elektromos fűtőelemek

Erősen ajánlott az alábbi biztonsági
intézkedések elvégzése:

Az elektromos levegőmelegítők
automatikus és/vagy kézzel állítható
túlhevülés termosztátokkal vannak
felszerelve.
FIGYELEM! A berendezés belsejében
keletkező túlhevülés elkerülése
érdekében kikapcsolás után a
ventilátort csak további 3-5 perc
elteltével szabad kikapcsolni.
Ugyanezt kell tenni a berendezés
bármely más hőforrás mellé történő
telepítésekor is.
Szűrők
A külön szállított szűrőkamrákat vagy
-közegeket (zsákos szűrők, hepa
szűrők és tekercsszűrők) telepíteni kell
még a berendezés beindítása előtt.
Ellenőrizze, hogy a szűrő jól van-e
illesztve, és hogy a megfelelő oldala
van-e a belépő légáram irányában.
Nézze meg a berendezéssel együtt
érkező tanúsítványokat, ahol más
adatokat találhat.
Ha tekercsszűrők is vannak,
ellenőrizze, hogy a szűrő egység
hajtómotorja és a kapcsoló
szabályozása jól működik-e.

A keringetőszivattyúval rendelkező
vagy anélküli párologtató nedvesítők
vízáram-szabályzószeleppel
rendelkeznek.

• Csatlakoztassa a tápegységet a
szivattyúhoz.
• Ellenőrizze, hogy a szivattyú
forgásiránya helyes-e.
• Ellenőrizze, hogy az összes szelvény
szerelőajtaja zárt, a használatban
lévő kivételével. A használatban lévő
szelvény szerelőajtót egy alátéttel
tartsa nyitott helyzetben.
• Kis mértékben nyissa meg a
vízáram-szabályzószelepet a
nedvesítő felé.
• Ha méhsejtrácsos a nedvesítő,
akkor győződjön meg róla, hogy
nincs szivárgás a méhsejtrácsos
nedvesítőnél. Ha szivárgást
észlel, zárja be szelepet és ismét
ellenőrizze. Ha megfelelően
működik, annyira nyissa ki a
szabályzószelepet, hogy a rendszer
a lehetséges legjobb egyensúlyba
kerül.
• Ha a nedvesítőn fúvókák is vannak,
akkor ellenőrizze, hogy nem
szivárog-e víz a nedvesítőből, és
nem spricceli-e a burkolatot.
• Mérje a felhasznált teljesítményt
és ellenőrizze, hogy az megfelel-e
a szivattyú adattábláján lévő
értékeknek.
FIGYELEM! A fenti műveleteket a
berendezésen kívülről kell elvégezni.
Ne menjen be a szelvényekbe.
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FIGYELEM! A szivattyút tilos szárazon
üzemeltetni, mert akkor túlhevülhet.
A garancia megszűnik, ha a szivattyú
vagy szivattyú motor károsodását
száraz üzemeltetés okozta.
Megjegyzés: Ha a telepítést és az
üzembe helyezést nem közvetlenül a
szállítást követően végzik, tegye meg
az alábbi biztonsági intézkedéseket:
• Olyan helyen tárolja a berendezést,
ahol nincs kitéve túlzott
nedvességnek.
• Különös gondot fordítson az
elektromos alkatrészek védelmére.
• Időnként kézzel forgassa meg
a mozgó alkatrészeket, hogy
megelőzze a beszorulásukat.
FIGYELEM! Más típusú nedvesítőhöz
(gőz, nyomás alatt lévő víz, víz és
sűrített levegő, egyéb) lásd a gyártó
utasításait és használati útmutatóját.
Vízminőség a párásító és légmosó
berendezésekhez
Az alábbi, vízkezelésre vonatkozó
információ csak referenciaként
szolgál. A vízminőség kulcsfontosságú
a párásító és légmosó helyes
működéséhez.
Először meg kell mérni a friss víz
keménységét, és csak aztán dönteni a
vízkezelés módjáról.
FIGYELEM! A kezeletlen vagy nem
megfelelően kezelt víz használata a
berendezésben vízkövesedést, eróziót
és korróziót, továbbá algásodást, illetve
üledéklerakódást okozhat. Szakképzett
vízkezelő szakember tanácsát kell
kikérni annak megállapítására, hogy
adott esetben milyen vízkezelésre van
szükség.
A Trane garanciája kifejezetten kizárja
a korrózió vagy roncsolódás miatti
felelősséget.
A Trane semmilyen felelősséget
nem vállal a kezeletlen vagy nem
megfelelően kezelt, sós vagy kloridos
víz használatának következtében
bekövetkező berendezés károsodásért.
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A berendezés beindítása
Az ellenőrzőlista műveleteinek befejezése
után a berendezést tesztüzemben kell
elindítani.
FIGYELEM! A tesztüzem elvégzéséhez a
berendezést a teljes telepített egységgel
össze kell kapcsolni, és mérni kell a motor
és a ventilátor teljesítményét.
FIGYELEM! Minden szerelőajtót zárva
kell tartani, elkerülendő a telepítés
motorkárosodáshoz vezető túlfolyását
és az embereket érintő biztonsági
kockázatokat.
FIGYELEM! A ventilátor elindítása előtt
nyisson ki minden tolattyút. A ventilátort
nem szabad elindítani, ha a szelepek
zárva vannak. Bekapcsolás után
ellenőrizze, hogy a ventilátor forgásiránya
megfelelő-e. Ezen felül ellenőrizni kell a
felvett teljesítményt, és összevetni azt a
motor adattábláján szereplő értékekkel.
Ha felvett teljesítmény túl nagy, lehet,
hogy valamelyik csatlakozás hibás, ezért
a berendezést azonnal ki kell kapcsolni.
Ellenőrizze, hogy a ventilátor és a motor
csapágyazásának nincs-e rendellenes
hangja.

2. A légáram túl nagy. Az ok az, hogy a
valós külső statikus nyomás kisebb,
mint az előírt érték.
Eredmény: A nagyobb légáram nagyobb
felvett motorteljesítményt jelent.
FIGYELEM! A motor túlterhelése
motorkárosodáshoz vezet.
Ajánlott művelet: Cserélje ki a
szíjhajtást, vagy csökkentse a ventilátor
fordulatszámát a ventilátor jelleggörbéje
szerint, vagy csökkentse a légáramot
zsaluk segítségével.
Kérdezze meg a helyi képviseletet a
megfelelő áttétel kiválasztásához.
Különleges esetekben szükséges lehet a
motor, ventilátor és a hajtás cseréje.
A változtatható ventilátor-szíjtárcsák
beállításához a berendezést ki kell
kapcsolni és biztosítani a váratlan
beindítás ellen.
Távolítsa el a tárcsarögzítő csavarokat
és kerületének feléig fordítsa el a tárcsát,
Majd húzza meg újra a csavarokat, és
állítsa be újra a szíjfeszességet (lásd a
21. ábrát).

A következő két eset fordulhat elő:

Ha a szíjtárcsa-áttétel megváltozik,
a motor teljesítményfelvételét újra
ellenőrizni kell. Az adattáblán szereplő
névleges leadott teljesítményt tilos
túllépni.

1. A légáram túl kicsi, mivel a valós külső
statikus nyomás nagyobb, mint az előírt
érték.

Ha a légáram nem felel meg a
specifikációknak, lépjen kapcsolatba a
helyi Trane értékesítési irodával.

Ajánlott művelet: Növelje meg
a légáramot a szíjhajtó tárcsák
kicserélésével vagy beállításával.

Megjegyzés: A berendezés
szerkezetének tervezése lehetővé
teszi, hogy az ne szenvedjen
maradandó károsodást 2000 Pa
pozitív, illetve negatív nyomásig.
Ezen határértékek betartásához, a
ventilátor működését az üzemben
és/vagy a légkezelő berendezésben
felszerelt valamennyi zárószerkezetnek
megfelelően kell szabályozni.

Mérje meg a légáramot és a külső
nyomást.

Kérjük, forduljon a helyi Trane
képviselethez a megfelelő szíjhajtás
kiválasztásához.
FIGYELEM! Ne növelje a ventilátorfordulatszámot a motor megengedett
névleges teljesítménye fölé.
FIGYELEM! A ventilátor sebességét
csak azután szabad növelni, hogy az
üzemelési pont gondosan meg lett
vizsgálva a megfelelő ventilátorgörbén.
Megfelelő kiválasztásért forduljon a Trane
helyi képviseletéhez.
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Párologtató párásító
berendezések/légmosó
berendezések
A víztartályokat alaposan tisztítsa
ki. Bármilyen szemcse jelenléte
a rendszerben a szivattyú
meghibásodását okozhatja. Az
ebből eredő károkra nem vonatkozik
a garancia. Ellenőrizze, hogy
a szivattyú szívó szűrőkosara,
permetező csővezetékei, mosó fúvókái
megfelelően vannak-e elhelyezve.
Ellenőrizze a mosó szűrőjét, és
szükség esetén tisztítsa meg.
Töltse fel a tartályt és szifont tiszta
vízzel, és állítsa be az úszós
vízszintszabályozó szelepet úgy, hogy
záráskor 2-3 cm-rel a túlfolyási szint
alá kerüljön. A szívó csövet teljesen
légteleníteni kell. Majd ellenőrizze,
hogy a szivattyú forgásiránya helyes-e.
Mérje meg a felhasznált teljesítményt
és ellenőrizze, hogy az megfelel-e a
szivattyú adattábláján lévő értékeknek.
FIGYELEM! A szivattyút tilos szárazon
üzemeltetni, mert akkor túlhevülhet.
A garancia megszűnik, ha a szivattyú
vagy szivattyú motor károsodását
száraz üzemeltetés okozta.

A nyomó oldalon lévő szelepet
a megfelelő vízmennyiségre kell
beállítani. A víztisztítás térfogata
kb. egyenlő legyen a rendszerből
elpárolgott víz mennyiségével. Kérés
esetén tanácsot adunk a megfelelő
térfogat kiválasztásához. Ellenőrizze
a manométer helyes beállítását. A
lerakódások eltávolításához szükséges
vízmennyiség a lefúvató szelep
segítségével állítható. Ellenőrizze
a párásító és nedvességmentesítő
modulok helyes telepítését. A nyílnak a
légáram irányába kell mutatnia (lásd a
20. ábrát).
Ellenőrizze a légmosó és párásító
berendezések tömítéseinek
szivárgásmentességét, pl. a modulok
között. Szükség esetén használjon
több tömítőanyagot.
Vízminőség a párásító és légmosó
berendezésekhez.
Az alábbi, vízkezelésre vonatkozó
információ csak referenciaként
szolgál. A vízminőség kulcsfontosságú
a párásító és légmosó helyes
működéséhez.
Először meg kell mérni a frissvíz
keménységét, és csak aztán dönteni a
vízkezelés módjáról.
Az adott víz keménységének és a
légkondicionáló berendezés működési
prioritásának megfelelően kell a
vízkezelést kiválasztani.

20. ábra
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FIGYELEM! A kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt víz használata a
berendezésben vízkövesedést, eróziót és korróziót, továbbá algásodást, illetve
üledéklerakódást okozhat. Szakképzett vízkezelő szakember tanácsát kell
kikérni annak megállapítására, hogy adott esetben milyen vízkezelésre van
szükség. A Trane garanciája kifejezetten kizárja a korrózió vagy roncsolódás
miatti felelősséget. A Trane semmilyen felelősséget nem vállal a kezeletlen vagy
nem megfelelően kezelt, sós vagy kloridos víz használatának következtében
bekövetkező berendezés károsodásért.
Megjegyzés: A cellulózból készült, méhsejtes szerkezetű anyag az első üzemórák
alatt szagot bocsáthat ki. Ez teljes mértékben normális, és rövid idő alatt
megszűnik.
Az üzemeltetés megfelelő megbízhatóságához a tápvíz minőségének a következő
paraméterek közt kell lennie (lásd a 2. és 3. táblázatot).
2. táblázat
Megjelenés

tiszta, színtelen és üledékmentes

pH érték

7–8,5

Vezetőképesség

max. 30 mS/m

Összkeménység

max. 8,1

Karbonát keménység

max. 3,5 mol/m3

Teljes sótartalom

max. 250 g/m3

Klorid-tartalom

0 g/m3

Szulfát

0 g/m3

Mangán

max. 0,01 g/m3

Agresszív szénsav

0 g/m

KMnO4 használat

max. 20 g/m3

3. táblázat – Átszámítási tényezők keménységi fokokhoz
° F H.

° D H.

° GB H.

Franciaország

Keménységi fok
1° F H

1

0,562

0,702

Németország

1° D H

1,78

1

1,25

Nagy-Britannia

1° GB H

1,424

0,8

1
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Rendszerszabályozás opciók

Szállítás

A berendezések gyárilag szerelt
szabályozással kaphatóak, "plug
and play" csomagként. Ezért a
berendezésekben minden alkatrész
megtalálható, beleértve a szabályozó
alkatrészeket (érzékelők és
vezérlőelemek), szabályozó-egységet
és tápkábelt is. Ebben az esetben a
berendezés üzembe helyezését csak
szakképzett Trane mérnök végezheti.

A vezérlőszekrény általában
gyárilag fel van szerelve a légkezelő
berendezés ventilátor részegységére.
Kérjük ellenőrizze a szerelést a
helyszínen. Ellenőrizze azt is, hogy a
gyárilag szerelt szabályozók, amelyek
a berendezés belsejében a megrendelt
helyeken találhatóak, érintetlenek és a
szabadon álló szabályozó alkatrészek
is hiánytalanul megvannak-e.

Trane többfunkciós szabályozó
Kérjük, olvassa el a Telepítési
útmutatót a szabályozóval kapcsolatos
további információkért.
Központi összekapcsoló modul
(CCM)
Ha gyárilag szerelt szabályozásra van
szükség, de egy nem-kompatibilis BMS
van a rendszerben, akkor a központi
összekapcsoló modul választható.
Minden alacsony feszültségű
végberendezést gyárilag szerelnek
a berendezésre és visszakötik a
központi csatlakozósávra, ahol a BMS
szabályozóhoz történő csatlakoztatás
könnyen elvégezhető a helyszínen.
Extra központi összekapcsoló
modul *
Ha gyárilag szerelt szabályozásra van
szükség, de egy nem kompatibilis
BMS-t (épületkezelési rendszert)
használnak, akkor az extra központi
összekapcsoló modul választható.
Ez rendelkezik a standard CCM
minden funkciójával, és azokon kívül a
tápfeszültség vezetékkel, indító panellal
és egy független szabályozóval, amely
kompatibilis a telepítendő BMS-sel.
Ha más szabályozó van telepítve,
használja a hozzátartozó használati
útmutatót vagy kézikönyvet.
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Telepítés
A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy
a vezérlőpanelt könnyen el lehessen
érni üzembe helyezés és karbantartás
céljából. A minimális távolság 1 méter
széles és 2 méter magas. A következő
helyi huzalozásra van szükség:
• Bejövő hálózati táp.
• Kimenő hálózati táp az egyéb
felszerelendő teljesítményegységeknek.
• Külső szabadon álló szabályozó
egységek.
• Kösse össze a huzalozást a
berendezés belsejében, ha a
berendezés részegységekben
került kiszállításra. Ha a motorok,
elektromos fűtőegységek stb.
vezetékezése nem lett gyárilag
elvégezve, fordítson gondot arra,
hogy a teljesítmény-vezetékek
nyomvonala ne legyen túl közel
a meglévő vezérlővezetékekhez,
hogy ne csökkenjen a vezérlés
elektromágnesesség elleni
védettsége.
* Csak a kiválasztott országokban kapható.
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Szabadon álló szabályozó
egységek
A következő alkatrészek vannak
mellékelve a berendezéshez, de
ezeket a helyszínen kell felszerelni és
huzalozni:
Fűtő- és hűtőszelepek
Minden vezérlőelemnek van szabad
vezetéke, amelyet a helyszínen kell
a berendezésen található csatlakozó
dobozba kötni.
Kültéri telepítés esetén biztosítson
megfelelő védőburkolatot a szelepek
részére. Amennyiben lehetséges,
a szabályozószelepeket beltérben
szerelje fel, a maximális élettartam
eléréséért. A szeleppel/vezérlőelemmel
kapcsolatosan kérjük olvassa el az
adatlapot.

A légcsatorna sztatikus nyomásérzékelőjét
a táplevegő-csatornába kell felszerelni - a
ventilátortól a leghosszabb légcsatornáig
mért távolság kb. kétharmadánál. Az
érzékelőt két pár árnyékolt vezetékkel
csatlakoztathatja a vezérlőpanelhez.
Az egyik pár az eszköz táplálását
biztosítja, a másik pár a nyomásjelvezeték az eszköztől a vezérlőhöz.
Külső hőmérséklet-érzékelő
A külső hőérzékelőt egy északi fekvésű
falra kell felszerelni. Egy pár árnyékolt
vezetékre van szükség hozzá. Az
érzékelő gyárilag is be lehet szerelve a
befúvó légcsatornába. A többi alkatrész
az adott projekttől függő; ezekről az
elemekről adatlapok érhetőek el.

Helyiséghőmérséklet-érzékelő

Hálózati csatlakozás

A szobahőmérséklet érzékelőt kb.
1,5 m magasra, a falra kell szerelni
a helyiségben oda, ahol átlagos
zónahőmérséklet mérhető. Ne szerelje
az érzékelőt hőforrás, ajtó, közvetlen
napfény vagy a táplevegő beáramlási
helyének közelébe. Egy pár árnyékolt
vezetékre van szükség hozzá.

A hálózati csatlakozásokat általában
a vezérlőpanel alján keresztül lehet
átvezetni. A vezetékeket olyan módon
rendezze el, hogy azok ne feszítsék
túlzottan a csatlakozókapcsokat.
A vezetékekre megfelelő
tömítőkarmantyúkat kell tenni, hogy
megakadályozza a víz behatolását.

Visszatérő levegő hőmérsékletérzékelő

Részegységek csatlakoztatása

A visszatérő levegő hőérzékelőjét
a közös visszatérő légcsatornába
szerelje, a ventilátor elé, hogy
a visszatérő levegő átlagos
hőmérsékletét érzékelje. Egy pár
árnyékolt vezetékre van szükség
hozzá. Ha lehetséges, a visszatérő
levegő hőmérséklet-érzékelőt a
visszatérő levegő bemenetre kell
szerelni.
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Légcsatorna statikus nyomás-érzékelő

Ha a berendezést részegységekben
szállítják ki, akkor a belső szabályozó
huzalozást gyárilag megszakítják
a részegységek közt osztóponti
csatlakozókkal, és a kábeleket
azonosítójelekkel látják el. A helyszínen
való csatlakoztatást a kivitelezőnek kell
elvégeznie.
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A huzalozásra vonatkozó
követelmények
A 24 V váltófeszültségű táplálásának
kivételével ne vezesse az érzékelők
vezetékeit semmilyen váltófeszültségű
vezetékkel közös védőcsőben vagy
közös kábelkötegként. A helyszínen
szerelt alkatrészek árnyékolt vezetékét
szigetelőszalaggal kell ellátni az
érzékelő kapcsolószekrényénél. A
helyszínen szerelt érzékelő kábelek
legyenek Belden 8760 típusúak a
2 eres kábelű berendezésekhez és
Belden 9402 a 4 eres kábelűekhez.
Tűzjelzés (opció)
A légkezelő berendezést csatlakoztatni
lehet a tűzjelzés leállítóhoz egy
alapállapotban zárt érintkezővel a
megfelelő kapcsokon. Amennyiben
ez nem szükséges, a tűzérintkezőt
helyettesítheti egy csatlakozó is.
Különálló tűzeseti szabályozó
kapcsolók csatlakoztathatóak,
amelyekkel az elszívó ventilátorok
hozhatók működésbe tűzriadó után.
Ahol egy keverőtartály van elhelyezve,
ott a távozó levegő fojtószelepe
teljesen nyitott állásba vált, míg
a kevert levegő és a friss levegő
fojtószelepei záródnak.
A szabályozó érintkezők a megfelelő
kapcsokhoz csatlakoztathatóak,
amennyiben meg van rendelve ez az
opció.

Fagyvédelmi termosztát
Arra az esetre, ha a hőcserélő
levegőjének hőmérséklete 5°C alá esik,
egy olyan termosztát van beszerelve,
mely lekapcsolja a befúvó ventilátort
a vizes hőcserélős berendezéseken.
Ez egy huzalozott védelmi rendszer,
melyet csak a szabályozó-egység
felügyel. Így megelőzhető a forróvizes
hőcserélők fagyása és általában akkor
lép működésbe, ha hideg időben nem
megy a melegvizes hőcserélő.
Ventilátor részegység
Nyomáskülönbség-kapcsoló van
minden ventilátornál azért, hogy a
légáram mindig mérhető legyen.
Valamennyi ventilátor / motor szíj- és
szíjtárcsa hajtású.

A felülvizsgálatok
gyakorisága
Ajánlott a berendezés minden
végberendezését évente ellenőrizni
működés és kalibrálás szempontjából.

Ajánlott pótalkatrészek
jegyzéke
Igény esetén rendelkezésre áll a
helyszínen tartandó pótalkatrészek
javasolt listája.

Szűrő részegység
A rendeléstől függően, normál vagy
egyedi szűrő kapcsoló biztosított,
amely jelzi, hogy mikor van túl nagy
nyomásesés a szűrő részegységen. A
szűrőket lehet, hogy ki kell cserélni.
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Hibaelemzés
Ez a fejezet a következő témákról
tartalmaz információkat:
• A berendezés szabályozási
problémái
• Tünetek, lehetséges okok és javasolt
megoldás.
Megjegyzés: Olvassa el a
berendezés telepítési és üzemeltetési
kézikönyvét a légkezelő berendezés
hibaelemzéséhez és az elektromos
csatlakozásokra vonatkozó további
információkért. Az ebben a fejezetben
található táblázatokat használja a
berendezés szabályozó-egységének
meghibásodáskor az ok vagy okok
kiderítésére. A 'Javasolt megoldás'
című oszlop javítási folyamatokat ad
meg. Néhány problémát a szoftver
vagy a kezelői felület beállításai is
okozhatnak. Ezek a táblázat csak
segítik a hibafeltárást. Részletesebb
javítási tanácsért forduljon a helyi
Trane képviselethez.
VIGYÁZAT! Veszélyes feszültség a
kondenzátoroknál!
Szerviz előtt minden energiaforrást
kapcsoljon le – beleértve a
távoli kapcsolókat is –, és
feszültségmentesítsen valamennyi
kondenzátort.
A véletlen feszültség alá kerülés
elkerülése érdekében kövesse a
megfelelő leválasztási/megjelölési
eljárásokat.
Miután minden feszültség le lett
kapcsolva, várjon öt percet a motor
indítása előtt vagy süsse ki a
kondenzátorokat.
A Trane változtatható sebességű
hajtások esetén 20 percet várjon.
A harmadik fél által szállított
változtatható sebességű hajtások
vagy más energiatároló elemek
esetén az adott gyártó előírásait
kövesse a kondenzátorok kisütéséhez
szükséges várakozási időket tekintve.
Egy megfelelő feszültségmérő
segítségével ellenőrizze,
hogy valamennyi kondenzátor
feszültségmentesítése megtörtént-e.
A szerviz előtti feszültségmentesítés
és/vagy a kondenzátorok kisütésének
elmulasztása súlyos sérülést, ill.
halálos balesetet okozhat.
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Megjegyzés: A kondenzátorok
biztonságos kisütésével
kapcsolatos további információkat
a PROD-SVB06A-EN vagy a
PROD‑SVB06A-FR dokumentumban
találhat.
VIGYÁZAT! Kapcsoljon le minden
energiaforrást, és várja meg, míg az
összes forgó berendezés teljesen
leáll. A berendezés vizsgálata és
szervizelése előtt hagyjon elég időt
ahhoz, hogy a forró és hideg felületek
hőmérséklete elérjen egy biztonságos
felületi hőmérsékletet. Ellenkező
esetben áramütés következhet be,
illetve a mozgó alkatrészek balesetet
vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT! A ventilátorok és a
légcsatornák szerelése előtt kapcsolja
le az összes energiaforrást. Még ha
elektromosan ki is vannak kapcsolva
a ventilátorok, sérülést okozhat, ha a
járókerekek a szél hatására mozognak.
A járókereket ki kell biztosítani, hogy a
forgó mozgás fizikailag gátolt legyen.
Ellenkező esetben a járókerék súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhat.

Frekvenciaváltó
A frekvenciaváltós hajtások
(VFD) egyre inkább a ventilátor
fordulatszámok vezérlésére
használatosak a művelet és a
berendezés energiafogyasztásának
optimalizálása érdekében.
Ha a VFD-ket nem Trane beszállítók
szerelik a helyszínen, kérjük kövesse
ezeket az ajánlásokat a megfelelő és
biztonságos működés érdekében.
1) A VFD-nek kompatibilisnek kell
lennie a HVAC alkalmazásokkal,
mint például kétfokozatú
nyomatékos ventilátorok.
2) A VFD elektromos
teljesítménykimenetének
kompatibilisnek kell lennie a motor
névleges teljesítményével.
3) A VFD-nek kompatibilisnek kell
lennie a környezettel (IP sebesség,
szellőzés típusa, környezeti
hőmérséklet, elektromágneses
környezet…).
4) A VFD gyártójának minden
Telepítési/Üzemeltetési/
Karbantartási útmutatóban megadott
ajánlását figyelembe kell venni.
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Ugyan a VFD-k használata önmagában
nem okoz problémát, néhány
nemkívánatos jelenség bekövetkezhet:
rezgés, túl nagy zaj, kisebb hatékonyság,
motor túlhevülés…
Könnyen ellenőrizheti, hogy ezek a
problémák a VFD miatt következtek-e
be úgy, hogy a motort közvetlenül a
tápellátásra köti. A piacon elérhető legtöbb
VFD hajtásnak vannak olyan speciális
funkciói, melyekkel megoldhatja ezeket a
problémákat.
Minden esetben olvassa el a VFD
használati útmutatóját, és szükség
esetén lépjen kapcsolatba a helyi Trane
értékesítési irodával.
4. táblázat - Hibaelemzés
Tünet(ek)

Lehetséges ok(ok)

Valamelyik alacsony feszültségű
berendezés nem működik

Osztópont csatlakozó
A csövek nincsenek csatlakoztatva

A nyomáskülönbség kapcsoló nem
működik

DPS hiba

Csappantyú nem működik

A csappantyú csatlakozása túl laza
A csappantyú lemezei akadályba ütköznek
A csappantyú lemeze elhajlott
A csappantyú vezérlőelem nem működik

Javasolt megoldás(ok)
Ellenőrizze a helyes csatlakozást
Húzza meg a csatlakozást
Javítsa meg a huzalozást
Csatlakoztassa a csöveket
Fúvassa le a pozitív csövet, ekkor kattanást
hall
Cserélje ki a DPS-t
Húzza meg a csappantyú csatlakozását
Távolítsa el az akadályt
Cserélje ki a zsalut
Lásd a kevert levegős csappantyú
vezérlőelem nem működik tünetnél

A csappantyú vezérlőelemét szabályozó
Ellenőrizze a transzformátort
transzformátor nem kap 24 VAC-t
A 24 VAC hálózati vezeték megszakadt
Javítsa meg a huzalozást
vagy rövidre zárt
Csappantyú nem működik Nincs 0-10
0 - 10 VDC bemeneti jel huzalozása
Javítsa meg a huzalozást
VDC bemeneti jel a vezérlőelem felé
elszakadt vagy rövidre zárt
A szelep nem az áramlásnak megfelelően Csövezze újra a szelepet a javasolt áramlási
van csövezve
elrendezésnek megfelelően
Szelep nem működik
A szelep fészke akadályba ütközik a csőben
Távolítsa el az akadályt
Lásd a "szelep vezérlőeleme nem működik"
Szelep vezérlőelem meghibásodott
tünetnél
A hűtőszelep vezérlőelemét szabályozó
Ellenőrizze a transzformátort
transzformátor nem kap 24 VAC-t
Szelep vezérlőelem nem működik. Nincs
24 VAC tápellátás a vezérlőelemnél
24 VAC hálózati vezeték megszakadt vagy
Javítsa meg a huzalozást
rövidre zárt
Szelep vezérlőelem nem működik. Nincs
0 - 10 VDC bemeneti jel huzalozása
0-10 VDC bemeneti jel a vezérlőelem
Javítsa meg a huzalozást
elszakadt vagy rövidre zárt
felé
Csappantyú vezérlőelem nem működik,
a 24 VAC tápfeszültség nincs meg a
vezérlőelemben
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Általános tudnivalók
A berendezéseket úgy tervezték,
hogy csak minimális karbantartást
igényeljenek. A karbantartási terv
mellékelve van, mely a standard
gép üzemeltetés esetén szolgál
iránymutatóként. Ha a használatban
nagy változások következnek be,
szükségesek lehetnek további
karbantartások. Ezt minden esetben
külön kell megvizsgálni.

• Ellenőrizze a csapágyrögzítő
állítócsavar és a többi állítócsavar
megfelelő meghúzását. Valamennyi
csapágy-futógyűrű legyen biztosítva.
• Kenje meg a ventilátor motorokat.
• Igazítsa be szíjtárcsákat és
ellenőrizze a tengelyek szintjét.
• Ellenőrizze a ventilátorszíjak
feszességét. Állítson rajta, ha a szíj
csúszik.

VIGYÁZAT! A karbantartási műveletek
során a berendezést teljesen el
kell szigetelni, és óvintézkedéseket
kell tenni a véletlen újraindulás
megakadályozására.

• Cserélje ki a kopott vagy kirojtosodott
szíjakat egy új megfelelő
szíjkészlettel. Ne erőltesse a szíjakat
a szíjtárcsákra.

A berendezés karbantartását,
felülvizsgálatát és tisztítását csak
képzett személy végezheti. A gyártó
nem vállal felelősséget a rendszer
tisztításáért.

Évente egyszer:

Ventilátor és motor
A hosszabb tárolás (3 hónap)
károsíthatja a ventilátormotor
szerelvény csapágyazását
(golyóbenyomódás); ezért hosszabb
tárolás esetén időnként meg kell
forgatni a ventilátor járókerekét.
Hat havonta:
• Ellenőrizze, hogy van-e
szennyeződés, károsodás, korrózió
vagy szorulásra utaló jel, és tisztítsa
meg, ha szükséges.
• A berendezés házán és a ventilátor
járókerekén keletkezett kisebb
hibákat javítsa ki cink alapú
festékkel.

• Ellenőrizze az összes elektromos
vezetéket. Szorítsa meg az összes
csatlakozást.
• Ellenőrizze a berendezés és a
tartozékok burkolatának hasadásait
és korrózióját. Ha sérülést észlel,
tisztítsa meg és javítsa meg.
• Tisztítsa meg a ventilátor kerekeket
és tengelyeket.
• Csiszolóvászonnal tisztítsa meg a
ventilátortengelyt a rozsdától, majd
vonja be a tengelyt egy megfelelő
védőlakkal.
• Kültéri berendezések esetén,
ellenőrizze a szerelőajtók
szigetelésének megfelelő állapotát
és cserélje ki, ha szükséges. Állítsa
be a meglazult zsanérokat.
• Csapágyak kenése. Csak vegyi
szennyeződések nélküli lítiumzsírt
használjon. Ajánlott kenőanyagok:

• Ellenőrizze a flexibilis csatlakozások
légzárását.

ALVANIA (Shell)

• Ellenőrizze a rezgéscsillapító
csappantyúk működését.

BEACON 3 (Esso)

• Ellenőrizze az időjárásálló rácsok
tisztaságát.

MOBILUX 3 (Mobil)
SKF 28 (kenőzsír)

• Ellenőrizze a ventilátor-csapágyak
kopásának jeleit és/vagy
zsírveszteségét.
• Kenje meg a ventilátor-csapágyakat
(ha azok nem örökszigeteléssel
rendelkeznek).

AH-SVX03B-HU
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5. táblázat – Kenési útmutató
FIGYELEM! Ne tegyen túl sok kenőanyagot a csapágyakra. Lehetőleg meleg csapágyon végezze a kenést, kézzel
lassan forgatva a ventilátort. A túlkenés miatti nagy nyomás elmozdíthatja a csapágyazás tömítéseit vagy a csapágyazás
túlmelegedéséhez vezethet, ami miatt a csapágyazás hamarabb tönkremegy.
Ha normálistól eltérő zajt vagy kopogást hall, cserélje ki mindkét csapágyat. Szélsőséges üzemeltetési körülmények esetén a
kenést a következő javaslatok betartásával végezze.
VIGYÁZAT! A fenti ellenőrzéseket és műveleteket először az első 10 üzemóra után kell elvégezni.
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Környezeti körülmények

Hőmérsékleti tartomány °C

Kenési időközök

Tiszta

T < 50
50 < T < 70
70 < T < 100
100 <

6-12 hónap
2-4 hónap
2-6 hét
1 hét

Poros

T < 70
70 < T < 100
100 < T

1-4 hét
1-2 hét
1-7 nap

Extrém páratartalom

-

1 hét
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Szíjhajtás és szíjtárcsák

A szíjhajtás egy megbízható és kevés karbantartást igénylő alkatrész, feltéve hogy a nem kedvező üzemi körülményeket,
melyek csökkenthetik az élettartamot és kisebb hatékonyságot eredményezhetnek, elkerüli (lásd a 6. táblázatot és 19. ábrát).
6. táblázat – Szíj elhelyezkedése

Az ékszíj nem a
horonyban van

Az ékszíj besüllyed a
horonyba

A szíj nem egyenletes

Túlfeszített

Túl laza

Csúszás

Túl kicsi a szíjtárcsa

Túlterhelés

Hibás szíjtárcsa

Szíjtárcsa excentrikus
deformációja

Kopott szíjtárcsa

A V-hornyok nem
egyenletesek

Por, szennyeződés

Nedvesség, párásság

A szíjak karbantartása
Tisztítsa a ventilátorszíjakat egy száraz törlőruhával. A szíjak nem lehetnek olajosak vagy zsírosak. Szíjkenőcs használata nem ajánlott.
A szíjak cseréjénél használjon egy megfelelő készletet. Ne erőltesse a szíjat a tárcsára, hanem állítson a motor helyzetén, hogy
lehetővé tegye a felszerelést, majd húzza meg ismét.
Szíjfeszítés
A szíjhajtás feszítése a motor csúszó alátámasztásának mozgatásával történhet.
21. ábra – Szíjhajtás feszítése

F
d
d = e x 0,016

Lehajlás
Középpont távolsága
Tápd = e * 0,016
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22. ábra – Szíjtárcsa elhelyezése

OK

1
1
2
3
4

2

3

4

= Helyes pozíció
= Az ékszíjak nem egyenesek
= A szíjtárcsák nem párhuzamosak
= Csavarodott ékszíjak

FIGYELEM! A szíjhajtást újra meg kell húzni az első 10 üzemóra után. A szíjak
megfelelő feszessége független a szíj keresztmetszetétől és az axiális tűréstől
(lásd a 22. ábrát).
Ehelyett szíjfeszültség-mérő is használható (lásd a 24. ábrát).
24. ábra – A szíjfeszesség mérése

FIGYELEM! A motor- és a ventilátorcsapágyak károsodhatnak, ha a szíj túl van
feszítve. A túl laza szíj korai kopást és alacsony hatásfokot eredményez (a csúszás
miatt).
A szíjtárcsák együttfutása
Ellenőrizze egy egyenes él illesztésével mindkét szíjtárcsa mellé (lásd a 25 ábrát).
Egy fémvonalzó használata javasolt.
A megfelelő helyzetet a 25. ábra szemlélteti.
25. ábra – Szíjtárcsák együttfutása

40

AH-SVX03B-HU

Karbantartás
Szíjtárcsa-eltávolítás
A szíjtárcsák általában kúpos
illesztéssel lettek felszerelve.
A szíjtárcsák leszereléséhez kövesse a
gyártó utasításait.
A kúpos illesztéssel nem rendelkező
szíjtárcsák a tengelyre sajtoltak.
A leszereléshez melegítse meg a
szíjtárcsa agyát és használjon egy
lehúzó szerkezetet.
Szíj cseréje
A szíj cseréjéhez a szíjfeszítő
berendezést meg kell lazítani annyira,
hogy a kopott szíjat el lehessen
távolítani.
Csere előtt tisztítsa meg a szíjtárcsákat
és ellenőrizze, hogy nem kopottak vagy
sérültek-e.
Soha ne fejtsen ki erőt a szíjtárcsák
széleire, szerszámokkal sem, mert az
olyan nem látható károsodást okoz,
amely csökkenti a szíjak élettartamát.
Ha többszörös szíjhajtás van, minden
szíjat egyszerre kell cserélni.
Ellenőrizze, hogy az ékszíjak száma
ugyanannyi-e, mint a szíjtárcsa
árkainak száma.
Több párhuzamos szíj
feszítésekor fontos, hogy mind a
hajtásmechanizmus azonos oldalán
legyen laza, különben károsodás
történhet.
Végül, amikor megfeszíti az ékszíjakat,
a hajtást néhány fordulattal el kell
forgatni kézzel, majd a feszességi
állapotot, tengelyeket és a szíjtárcsák
elrendezését ellenőrizni kell (lásd a
Szíjhajtás feszítése fejezetet).

Hőcserélők
Ha a berendezés hosszabb ideig
nincs használatban, ajánlott a
hőcserélő teljes leürítése. Újratöltéskor
ellenőrizze, hogy a berendezés
megfelelően légtelenítve lett-e.
Rendszeres időközönként ellenőrizze
a hőcserélő tisztaságát. A szennyezett
hőcserélőknek megnő a nyomásesésük
a levegő oldalon és csökken a hőátadó
képességük, így felborítva a teljes
rendszer egyensúlyát.
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Forróvizes, hidegvizes és gőzös
hőcserélők
A hőcserélők nem igényelnek speciális
karbantartást, csak rendszeres
tisztítást.
Az üzemeltetési időtől és a szűrők
szervizelésétől függően kb. 3 havonta
ellenőrizze, hogy a hőcserélő bordáin
nem rakódott-e le por vagy egyéb
szennyeződés, és tisztítsa meg ha
szükséges.
Azt is ellenőrizze, hogy a csőhálózat
nem szivárog-e.
Tisztítás
Tisztításkor a hőcserélőt a helyén
kell hagyni, és nagy teljesítményű
porszívót kell használni a poros
területekre. Ha a hőcserélő nagyon
piszkos, akkor el kell távolítani és
vízzel tisztítani. A cinklemezes acél
hőcserélők gőzborotvával tisztíthatóak
vagy a bordákat erős vízsugárral lehet
lemosni, és végül nagy nyomású
levegővel kifújni.
Esetleg puha kefével tisztítható úgy,
hogy a hőcserélő bordái ne sérüljenek
meg.
FIGYELEM! A réz- vagy
alumíniumbordák kifejezetten
sérülékenyek, ezért csak kis nyomású
vízsugárral tisztíthatóak. Ha eltömődés
történt, hívjon tisztító szakembert;
a Trane nem vállal felelősséget a
hőcserélők nem megfelelő tisztításáért.
A bordákra gyakorolt túlzott erőhatás
a hőcserélő korai tönkremenetelét
okozhatja.
A korrodált vagy rozsdás részeket
le kell tisztítani és cink alapú
védőfestékkel kezelni.
Fagyás elleni védelem
Minden téli időszak beállta előtt
ellenőrizze, hogy működik-e a
fagyvédelem. Győződjön meg
róla, hogy a fagyvédő termosztát a
megfelelő hőmérsékleti tartományban
működik.
Kondenzvíz-elvezető tartály
A hűtő hőcserélő kondenzvízleeresztőtálcáját és az elvezető
csatlakozást ellenőrizni kell
lerakódásra, és szükség esetén
tisztítani.
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Szűrők

Elektromos levegőmelegítők

A szűrők tisztításával, illetve cseréjével
kapcsolatos ajánlások a 7. táblázatban
találhatók. A berendezés karbantartása
a szűrő típusához és a levegő
minőségéhez kell alkalmazkodjon.
A szűrők eltömődése nagyobb
nyomáseséssel jár, amely alacsonyabb
légáramot és teljesítmény csökkenést
okoz.

Ellenőrizze, hogy a fűtőegységben
nem gyűlt-e össze por, a gyújtást és,
hogy van-e korrózió. Amennyiben
szükséges, tisztítsa meg a
fűtőelemeket. Ellenőrizze a biztonsági
szabályozókat és a ventilátor
szabályozását.

VIGYÁZAT! Ha a részegység
fenéklemezén vagy bemeneti/ürítő
furatán egy csappantyú található és
a felülvizsgálathoz be kell lépni a
szelvénybe, a belépésnél a csappantyú
letakarásához egy védőfedél
szükséges.
Megjegyzés: Ajánlott egy nyomásmérő
felszerelése a differenciális
nyomáskapcsolóhoz, ha szükséges,
egy látható fényjelzővel, hogy
folyamatos jelzést biztosítson a
szűrők tisztaságáról. Szintén ajánlott
a piszkos szűrő jelzés beállítása a
műszaki adatlapon található végső
légnyomásesés alapján.
Megjegyzés: Szűrők nélkül ne
üzemeltesse a berendezést.
Az első két órányi működés után
tisztítsa meg a szűrőket. A zsák- és
vízmentes szűrőket ki kell cserélni,
amikor a nyomásesés a szűrőn eléri a
műszaki adatlapon feltüntetett végső
nyomásesés értéket. A mosható
szűrőket előbb egy ellentétes irányú
légnyomással kell megtisztítani, majd
forró vízben, egy kis mennyiségű
mosószer hozzáadásával kimosni.

Párásító/légmosó
FIGYELEM! A teljes párásító
részegységet, beleértve a csepptálcát,
rendszeresen kell tisztítani és
fertőtleníteni. Minden idény után
alaposan ki kell tisztítani.
A berendezés optimális élettartamának
és üzemelésének érdekében erősen
ajánlott vízspecialista felkeresése a
párásító rendszerek által használt
víz keménységének és minőségének
megállapításához és beállításához.

Szivattyúk
A keringető szivattyú és motor
karbantartását a gyártó utasításainak
megfelelően kell elvégezni.
Általános szabályok:
•	A szivattyút a sérülések elkerülése
érdekében tilos szárazon
üzemeltetni.
•	Akadályozza meg, hogy
szennyeződés jusson a szivattyúba.
•	A szivattyút pár naponta be kell
indítani pár percre, hogy ne
rágódjon be. Ehhez automatikus
vezérlőelem telepítése ajánlott.

Mindig tartsa be a szűrő gyártójának
tisztítási utasításait.
Az új szűrőket a külső kereten
feltüntetett légáram-irány figyelembe
vételével szerelje be.
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Légmosó berendezések
• Ellenőrizze, hogy a frissvíz-ellátás
megfelelően működik és a vízszint
megfelelő. Szükség esetén állítsa
be.
• A víz szennyezettségétől,
keménységétől és vízkezeléstől
függően a lerakódott vízkövet
vagy más szennyeződéseket
el kell távolítani a légmosó
berendezésekről. A nagyobb kalcium
lerakódások az olyan alkatrészeken,
mint pl. permetező csővezeték,
cseppleválasztók vagy előszűrők,
azt jelzik, hogy a kezelés nem
megfelelő.
• A permetező csővezeték, előszűrő,
levegőirányítók és cseppleválasztók
kezelése hígított hangyasavval
történik, melyet utána tiszta vízzel
le kell öblíteni. A cseppmentesítők
vagy levegőrendezők műanyag
lapátjairól a lerakódások időnként az
alkatrészek óvatos hajlítgatásával
távolíthatóak el, azaz száradás
után távolíthatóak el a modulról.
A korrodált vagy károsodott
cseppleválasztó lapátot ki kell
cserélni.
• Az előszűrőket vagy lerakódásokat
mindig ellenőrizni kell és szükség
esetén kitisztítani.
• Szerelje le a permetező csöveket
és tisztítsa meg őket. Ellenőrizze
a frissvíz-beáramlást, a túlfolyót,
szifont és a víztartályt, hogy van-e
benne lerakódás és szükség esetén
tisztítsa ki.
• Az erodálódott permetező csöveket
ki kell cserélni.
• Soha ne tisztítsa a permetező cső
fúvókáját éles tárggyal. Öblítse át
a permetező csövet nagy nyomású
vízsugárral úgy, hogy előtte a
permetező cső fúvókáit eltávolítja.
• Ellenőrizze, hogy a lerakódást
lemosó szelep (lefúvató) beállítása
megfelelő-e.
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Párologtató (méhsejtrácsos)
párásító
Kövesse a Légmosó berendezések
fejezetben található utasításokat. A
sok kalciumlerakódást tartalmazó
méhsejtrácsos modulokat ki kell
cserélni. A kevésbe szennyezett
alkatrészeket úgy lehet tisztítani,
hogy a légkezelő berendezést ki kell
kapcsolni, megfelelő vízkőmentesítő
adalékot kell adni a keringő vízhez és
addig üzemeltetni a szivattyút, amíg
a lerakódások feloldódnak. Ezután a
művelet után alaposan mossa ki és
öblítse át a rendszert.
A Trane nem vállal felelősséget
a méhsejtrácsos párásítók
nem megfelelő tisztításáért. A
méhsejtrácsos párásítók túl nagy
mértékű lerakódásának elkerülése
végett érdemes összekötni a
permetező cső és a ventilátor
működését.

Egyéb nedvesítés
Gőz generátoros vagy anélküli,
porlasztó fúvókás vagy tápszekrényes
nedvesítés esetén kötelező a gyártó
utasításait követni.

Zsaluk
Ellenőrizze, hogy van-e szennyeződés,
sérülés vagy korrózió. Tisztítsa meg
nagy nyomású levegővel vagy gőzzel.
Ellenőrizze a csappantyúk könnyű
elmozdulását és megfelelő működését.
Ha a csappantyúk szorulnak,
ellenőrizze, hogy a berendezés
szintben van-e.
FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy
a csatlakoztatások szorosak-e,
és szükség esetén húzza meg a
csavarokat.

Hangtompítók
Ellenőrizze, hogy van-e porlerakódás
és porszívózza le szükség esetén.
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Esővédő zsaluk
Ellenőrizze, hogy van-e szennyeződés,
sérülés vagy korrózió. Távolítsa el a
faleveleket és más idegen anyagokat,
amelyeket beszívhatott.

Energia-visszanyerő
alkatrészek
Lemezes hőcserélők
A lemezes hőcserélők általában
alumíniumból készültek. Élettartamuk
elvileg végtelen. A karbantartás csak a
tisztítási műveletekre korlátozódik.
• Tisztítsa meg a kondenzvízleeresztőtálcát, ellenőrizze a szifont
és szükség esetén töltse után.
• Ha szálak vagy por kerül a
hőcserélőbe, az kefével vagy
porszívóval távolítható el.
• Az olajos vagy zsíros lerakódásokat
el kell távolítani. Győződjön meg
róla, hogy a megkerülővezeték
zsaluja (ha van) megfelelően
működik. Ha megkerülővezeték
zsalu is fel van szerelve, akkor azt
úgy tartsa karban, mint az a Zsaluk
fejezetben le van írva.
Forgódobos hővisszanyerő
A tárcsa, tárcsahajtás és motor
megfelelő karbantartásához a
gyártó előírásait kövesse. Az anyag
kialakítása olyan, hogy gyakorlatilag
teljesen öntisztuló. A rotor nagy
nyomású levegővel, vízzel vagy
gőzzel és háztartási tisztítószerekkel
tisztítható szükség esetén.
Csöves hőcserélők
A csöves hőcserélőknek nincs
hajtásmechanizmusa vagy mozgó
alkatrészei. A karbantartás a
kondenzvíz-levezető tisztításából
és a szifon ellenőrzéséből, illetve
utántöltéséből áll.

• Ha megkerülővezeték zsalu is fel
van szerelve, akkor azt úgy tartsa
karban, mint az a Zsaluk fejezetben
le van írva.

Berendezés hulladékkezelése
Egy szabványos légkezelő berendezés
95%-ban újrahasznosítható fémeket
tartalmaz. A berendezés szigetelése
a panelekbe fecskendezett poliuretán
habbal történik. Szintetikus szálakból
készített légszűrők kaphatók. Az
alkalmazott különleges anyagok
a berendezés műszaki adatlapján
kerülnek felsorolásra.
A berendezés és az alkatrészek
leselejtezését az alkalmazásra
vonatkozó szabályozásoknak
megfelelően kell végezni.
Megjegyzés: A rendszeres
karbantartás meghatározó a
légkezelő berendezések élettartama
szempontjából. Bármilyen gond
esetén kérjen tanácsot a Trane
szervizképviselettől.

Karbantartási terv
A következő táblázat megadja a CLCF
légkezelő berendezés karbantartási
tervét a tapasztalatok alapján
normál üzemi feltételek esetén. Ezek
folyamatos, 24 órás működésre
vonatkoznak, mérséklet éghajlati
övre, minimális porlerakódással
számolva, amely normál esetben
a fogadó vagy iroda részekben
keletkezhet. A nagyban különböző
üzemeltetési feltételek, különösen a
más léghőmérséklet, páratartalom és
porszennyezés jelentősen megrövidíti
a karbantartási időközöket.

A lamellák tisztításához:
• Fúvassa át nagynyomású levegővel
a légáram irányával szemben
vagy permetezze kisnyomású
vízzel. Szükség esetén használjon
háztartási tisztítószereket.
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7. táblázat – Karbantartási terv
Rendszer alkatrész

Művelet

Ventilátormotor

J/T/K

Általános megfontolások

J

Ellenőrzés korrózióra

X

J

Flexibilis csatlakozások

X

J

Rezgéscsillapítók

J

Védőrács

X

J

Bemeneti terelőlapát vezérlő (opció)

X

J

Leeresztés

J/T/K

Ventilátor csapágyazás

Szűrő alkatrészek

Hőcserélők

Részegység

Hetente

Havonta

3 havonta

6 havonta

Évente

X

X

X
Lásd a Ventilátor karbantartás részt

J/T/K

Motor, általában

T/K

Motor csapágyazás

X

J

Teljesítményfelvétel, Mérések

X

J

Szíjhajtás, általános

X

J/K

Szíjfeszítés

Lásd a Motor karbantartás részt

Először 10 üzemóra után

K

A szíj cseréje

J/T/K

Száraz rétegű szűrők

X

J/T/K

Zsákos szűrők

X

J/K

HEPA szűrők

X

K

Auto tekercsszűrők

Lásd a Motor karbantartás, Auto tekercsszűrők részt

J/T

Hőcserélő lamellák

J

Fagyás elleni védelem

J/T

Kondenzvíz-leeresztőtálcák és
víztartályok

J

Cseppleválasztó

J

Gőzös hőcserélők

E-akkumulátor

J/T

Elektromos fűtő hőcserélők

Párásító berendezések

J/K

Szivattyú

J

Tápvíz, Légmosó

T

Vízkőmentesítés és tisztítás

T

Permetező fúvókák

K

Víztartály

J

Üledékeltávolító elrendezés

Szükség szerint

X
X
X
X
X
X
X
X
Szükség szerint

X

X
X
X

K

Gőznedvesítők

Lásd a Párásító/légmosó karbantartása,
Gőznedvesítő fejezetet

J/T/K

Párologtató (méhsejtrácsos)
párásító

Lásd a Párásító/légmosó karbantartása,
Méhsejtrácsos nedvesítő fejezetet
X

J/T/K

Permetező csöves párásító

Esővédő zsaluk

J/T

Zsaluk

Hangtompítók

T

Hangtompítók

Időjárásálló rácsok

J/T

Esővédő zsaluk és rácsok

Energiavisszanyerő
elemek

J/T

Lemezes hőcserélők

J/T

Forgódobos hőcserélők

J/T

Csöves hőcserélő alkatrészek

X
Szükség szerint
X
X
X
X

J = Jóváhagy
T = Tisztít
K = Karbantart
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A Trane világszerte segít az optimalizált otthoni és irodai rendszerek létrehozásában. A biztonságos,
kényelmes és energiatakarékos környezetek létrehozásában és fenntartásában piacvezető Ingersoll Rand
vállalathoz tartozó Trane az átfogó épületszolgáltatások, a korszerű szabályozási és HVAC rendszerek,
valamint az alkatrészek széles skáláját kínálja. További információkat a www.trane.com oldalon talál.
Mivel a Trane folyamatos termékfejlesztés mellett kötelezte el magát, fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására.
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