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1 Ohutusjuhised
Järgige seadme hoiatussilte ja järgmisi ohutusabinõusid:

1.1 Lukustatav turvalüliti
HOIATUS!
Kõrgepinge, vigastusoht.

Enne tööde teostamist/seadme hooldust lülitage seade
juhtseadme hoolduslüliti abil välja, seejärel pöörake
turvalüliti asendisse 0 ja lukustage see.
NB:
Turvalüliti ei ole mõeldud seadme sisse/välja lülitamiseks. Seadme
käivitamiseks ja välja lülitamiseks kasutage alati juhtpulti.

1.2 Teenindusluugid
HOIATUS!
Ülerõhk seadmes võib põhjustada tõsise kehavigastuse.
Alandage rõhku enne teenindusluukide avamist.
HOIATUS!

Pöörlev ventilaatori tööratas, kehavigastuste oht.
Lülitage seade juhtseadme hoolduslüliti abil välja, seejärel
pöörake turvalüliti asendisse 0 ja lukustage see. Oodake
vähemalt 3 minutit enne teenindusluukide avamist.
NB:

Luugid peavad olema üldjuhul lukustatud; puuduvad kaitseseadmed.
Avage luugid võtmega enne tööde teostamist.

1.3 Elektriühendused
HOIATUS!

Pöörlev ventilaatori tööratas, kehavigastuste oht. Seadet ei
tohi toiteahelaga ühendada enne, kui kõik kanalid on
ühendatud.
NB!

Elektriühendusi tohivad teha ainult kvalifitseeritud elektrikud või IV
Produkti poolt koolitatud personal.

1.4 Jahutusseade/reversseeritav soojuspump
HOIATUS!
Kuumad pinnad, vigastusoht. Lülitage seade juhtseadme
hoolduslüliti abil välja, seejärel pöörake turvalüliti asendisse 0 ja
lukustage see. Oodake vähemalt 30 minutit enne
teenindusluukide avamist.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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2 Üldine
2.1 Seadme
kasutamine

Envistar Top seeria ventilatsiooniseadmed on mõeldud hoonetesse mugava
ventilatsiooni tagamiseks.
Siseruumides paigaldatuna tuleb ventilatsiooniseade paigaldada alale, mis hoiab
temperatuuri vahemikus +7 kuni + 30 °C ning hoiab talvel ventilaatori ruumis
niiskusesisaldust alla 3,5 g/kg. Seadet saab varustada ka vahenditega
välistingimustesse paigaldamiseks.
Igasugune muu kasutamine ja paigaldamine teistesse keskkondadesse on
keelatud, välja arvatud juhul, kui IV Produkt AB on seda konkreetselt lubanud.

2.2 Tootja

Envistari ventilatsiooniseadmeid toodab:
IV Produkt AB
Sjöuddevägen 7
SE-350 43 VÄXJÖ

2.3 Tähised

Seadmel ja jahutusseadmel/reversseeritaval soojuspumbal (kui see on valitud) on
esiküljele kinnitatud mudeli tüübisilt.
Mudeli tüübisildil on toodud seerianumber ja seadme identifitseerimiseks vajalikud
tähised.

Modell
Model

Envistar Top

Kodnyckel
Code key

TER-04-AA-00-C1-H-00

Beteckning
Project name

TA1 FA1 POS 1

Ordernummer
Order number

1234-567

Max. varv
Max. rev.

–

Tillv. ort
Made in

r/m

VÄXJÖ, SWEDEN

Max temp.
Tillv. månad
Manuf. month

–

°C

1904
YYMM

Tüüpiline mudeli identifitseerimissilt

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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2.4 CE märgistus ja ELi vastavusdeklaratsioon
Ventilatsiooniseadmel ja seonduvatel jahutusseadmetel või reversseeritavatel
soojuspumpadel on CE-märgis, mis tähendab, et tarnimisel vastavad need EL-i
masinadirektiivis 2006/42/EÜ kohaldatavatele sätetele, samuti muudele EL-i
direktiividele, mida kohaldatakse seadmete tüübi suhtes, nt Surveseadmete
direktiiv PED 2014/68/EL.
Sertifikaadina, mis kinnitab, et nõuded on täidetud, esitame ELi
vastavusdeklaratsiooni, mis on saadaval dokumentatsiooni all aadressil
ivprodukt.docfactory.com või tellimuse ainulaadse dokumentatsiooni all
aadressil docs.ivprodukt.com.

Cooling unit
Order number

1

Code Key
Model

180s

0

Name of project
1

2

3

Date of manufacture

Art. Nr. 19194-0001_01

Tüüpiline CE-märgis
ventilatsiooniseadmetele

PS Max allowable pressure

bar (e)

PT Test pressure

bar (e)

TS Temperature range

°C

Protection level - low

bar (e)

Protection level - high

bar (e)

Refrigerant / Fluid group
GWP
Refrigerant charge Circuit 1

kg

ton CO2e

Refrigerant charge Circuit 2

kg

ton CO2e

Refrigerant charge Circuit 3

kg

ton CO2e

Contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyotot protocol.

0409

IV Produkt AB
VÄXJÖ, SWEDEN

Tüüpiline jahutusseadmete CE silt

Integreeritud juhtimisseadmeteta üksuste jaoks
EÜ deklaratsioon kehtib ainult seadmete kohta sellises seisukorras, nagu need
on ettevõttesse tarnitud ja paigaldatud vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Deklaratsioon ei sisalda komponente, mis lisati hiljem, ning hiljem seadme
suhtes võetud meetmeid.

2.5 Hooldus
Selle üksuse hooldust võib teostada kas hoone hooldamise eest tavaliselt vastutav
isik või hea mainega teenindusettevõttega, kellega on sõlmitud leping.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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2.6 Külmaagensi käsitlemine
Järgmine teave võtab kokku nõuded ja juhised jahutusseadmetes kasutatava
külmaagensi käsitsemise kohta. Lisateavet leiate F-gaasi määrusest
(EL/517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta) ja Rootsi külmutusagensi
määrusest (SFS 2016:1128). Määruste eesmärk on aidata kaasa ELi eesmärkide
saavutamisele seoses kliimamõjude vähendamisega vastavalt Kyoto protokollile.

Operaatori kohustused
Termini „operaator“ kasutamisel viidatakse Euroopa Parlamendi määratlusele:
"... füüsiline või juriidiline isik, kellel on tegelik kontroll seadmete ja süsteemide
tehnilise toimimise üle ...".
Üldiselt peab operaator:

•

Minimeerima ja vältima lekkeid

•

Rakendama lekke tekkimisel vajalikke meetmeid

•

Veenduma, et lekke tuvastamist, jahutussüsteemi hooldust ja remonti
teostab ainult sertifitseeritud külmutusseadmete tehnik.

•

Veenduma, et seadmes on kasutatud keskonnasõbralikku ja kohalikele
seadustele vastavat külmaagensit.

Süsteemis kasutatavate erinevate toimingute tasemed arvutatakse
süsinikdioksiidi ekvivalendiga CO2e (tonni). Selle arvu saamiseks korrutatakse
külmaagensi GWP väärtust (globaalse soojenemise potentsiaal) kilodes
väljendatud kogusega. GWP R410a jaoks on 2088. 1,1 kg korral on R410a
väärtuseks seega (1,1×2088)/1000 = 2,30 CO2e (tonni).
Seade on tähistatud külmaagensi koguse ja süsinikdioksiidi ekvivalendiga.
Envistar Top koos jahutusseadmega (TEC)
Suurus

Külmaagens

Külmaagensi maht

CO2e
(tonnides)

04

R410a

1,1 kg

2,30

06

R410a

1,6 kg

3,34

09

R410a

1,9 kg

3,97

10

R410a

1,9 kg

3,97

12

R410a

2,38 kg

4,97

16

R134a

5,0 kg

7,15

21

R134a

5,2 kg

7,44

Envistar Top reversseeritava soojuspumbaga (TTC)
Suurus

Külmaaine

Külmaagensi maht

CO2e
(tonnides)

06

R410a

1,75 kg

3,65

09

R410a

2,8 kg

5,85

10

R410a

2,7 kg

5,64

12

R410a

4,1 kg

8,56

16

R410a

4,9 kg

10,23

21

R410a

6,68 kg

13,95

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.

Kasutamine ja hooldus
Envistar Top 04-21 DSET.190501.04.EN
Lk 9.

Lekkekontroll ja registreerimine
Envistar Topi puhul koos jahutusseadmega (TEC) suurusega 16-21 ja
reversseeritava soojuspumba (kood TTC) suurusega 16-21 puhul kehtivad
järgmised tingimused:
•

Lekkekontrolli peab teostama sertifitseeritud tehnik:
- Seadme paigaldamisel/kasutusele võtmisel
- Perioodiliselt vähemalt üks kord 12 kuu jooksul, st kontrollimiste vahel
on lubatud maksimaalne ajavahemik 12 kuud
- Kuu aja jooksul pärast mis tahes töö tegemist (näiteks pärast lekke
sulgemist, komponendi asendamist).

•

Operaator peab registreerima sündmused, näiteks lisatud külmaagensi
koguse ja tüübi, kogutud külmaagensi, kontrollide tulemused ja tehtud töö,
hooldus- ja hooldustööd teinud isik ja ettevõtte.

Envistar Top koos jahutusseadmega (kood TEC) suurusega 04-12 ja
reversseeritava soojuspumbaga (kood TTC) suurusega 06 ei allu
registreerimise ega lekkekontrolli nõuetele.

2.7 Laiendatud garantii
Juhul kui tarnitud varustusele kehtib viieaastane garantii, vastavalt dokumendile
ABM 07 koos lisaga ABM-V 07 või vastavalt dokumendile NL 09 koos lisaga
VU13, tarnitakse koos tootega IV Produkti hooldus- ja garantiikäsiraamat.
Laiendatud garantii taotlemiseks tuleb esitada täielik, dokumenteeritud ja
allkirjastatud IV Produkti hooldus- ja garantiikäsiraamat.

2.8 Varuosad
Selle ventilatsiooniseadme varuosad ja lisaseadmed tuleb tellida lähimalt IV
Produkti müügiesindajalt. Tellimisel märkige tellimuse number ja tähis. Need on
märgitud igale komponendile kinnitatud mudeli tüübisildil. Seadme jaoks on eraldi
varuosade loend, vaadake tellimuse ainulaadset dokumentatsiooni aadressil
docs.ivprodukt.com.

2.9 Demonteerimine ja utiliseerimine
Kui ventilatsiooniseade demonteeritakse, tuleb järgida eraldi
vt Dismantling and decommissioning the AHU jaotises
Dokumentatsioon ivprodukt.docfactory.com.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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3 Tehniline kirjeldus
3.1 Ventilatsiooniseade Envistar Top

Envistar Top koos vastuvoolu
soojusvahetiga (kood TEM)

Envistar Top koos rootorsoojusvahetiga
(kood TER)

Envistar Topi toodetakse kompaktse seadmena või modulaarselt, olenevalt
valitud suurusest ja versioonist.
Kompaktne seade tarnitakse tehasest kokkupanduna. Moodulid tarnitakse
transpordi ja sisestamise hõlbustamiseks osade kaupa ning need monteeritakse
kohapeal
Seadet on saadaval erinevates suurustes ja parem- või vasakpoolsetes
versioonides. Kõigil seadmetel on ülemised kanaliühendused. Seadmed on
varustatud kas vastuvoolu soojusvahetiga (kood TEM/TXM) või
rootorsoojusvahetiga (kood TER/TXR).
Seadmed tarnitakse tavaliselt integreeritud juhtimisseadmetega, kuid neid saab tellida ka
ilma juhtimisseadmeteta.

3.2 Home Concept mudel
Home Concept versioonides on rootorsoojusvaheti või vastuvoolu
soojusvaheti seadmetel muu hulgas spetsiaalsed automaatikaseadmed
nagu automaatne sulatamine. Rootorsoojusvahetiga seadmed on rootori
optimaalseks töötamiseks varustatud ka rõhutasakaalu funktsiooniga.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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3.3 EcoCooler jahutusseade (kood TEC)

Envistar Top koos EcoCooleriga (kood TEC), suurus 10

Integreeritud jahutusseade koos EcoCooleri (kood TEC)
jahutussüsteemiga on saadaval lisavarustusena rootorsoojusvahetiga Envistar
Top seadmele. Jahutuse taastamine tähendab, et soojusvaheti käivitub siis,
kui väljatõmbeõhu/toatemperatuur langeb alla välistemperatuuri ja jahutus
on vajalik.
Seadmel on elektrooniline aurustusventiil, rootorkompressor suurusega 04,
spiraalkompressor suurusega 06-12 ja kolbkompressor suurusega 16-21.

Kompressor
Võimsuse automaatika toimib reguleeritava kiirusega kompressoriga.
Kui jahutamine on vajalik, suurendab sagedusmuundur kompressori
kiirust.

Kompressori kaitse
Sagedusmuunduri või kaitseahela algatatud alarmi korral kompressor seiskub ja
grupialarmi relee pingestatakse. Kui seade on varustatud integreeritud
juhtimisseadmega, saab alarme vaadata Climatixi ekraanilt.
Alarmi korral parandage viga ja seejärel lähtestage alarm. Kui ohutusahela alarm
korduvalt käivitub, tuleb kohale kutsuda volitatud hooldusettevõtte esindaja.
Suurustele 04-12
Ohutusahel koosneb kõrgsurvelülitist (HP), mis kaitseb süsteemi kõrge rõhu
korral väljalülitamise teel. Lähtestamiseks kasutage rõhulüliti käsitsi lähtestamise
nuppu.
Suurustele 16-21
Ohutusahel koosneb madalsurve lülitist ja käsitsi lähtestamisnupuga kõrgsurve
lülitist. Kaitseahel aktiveerub kahe erineva rikke korral.
• Kõrge rõhk süsteemis, HP (manuaalne lähtestamine rõhulülitiga)
• Madal rõhk süsteemis, LP (lähtestab ennast automaatselt)

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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Jahutusfunktsioon
Integreeritud kontrolli (MX) jaoks on jahutusseade lukustatud kogu
ventilatsiooniseadme poolt. Kui mõni ventilaator seiskub, seiskub ka
jahutusseade. Blokeerimise ja päringu signaal saadetakse Modbusi kaudu.
Väliseks juhtimiseks (US, UC ja MK) tuleb blokeerimissignaal saata
potentsiaalivaba relee kaudu. Päringu signaal tuleb saata vahemikus 0–10 V.
Jahutusseadmel on sisemine ühendus sagedusmuunduri ja aurustusventiili
automaatika vahel. Suhtlus toimub Modbus-protokolli kaudu.

Trükkplaat

Trükkplaat on paigaldatud seadme sisse ning on sisemiselt eeljuhtmestatud ja
tehases katsetatud.
Trükkplaat sisaldab:
Suurus 04:
Juhtimiskeskus on integreeritud aurustusventiili automaatikaga.

Suurused 06-12
• Kompressori inverter
• Aurustusventiili automaatika
• Kontaktor

Suurused 16-21
• Pealüliti
• Kaitse
• Kontroller
• Aurustusventiili automaatika

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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Jahutussüsteem
Jahutussüsteemil on neli põhikomponenti: aurusti, kondensaator, aurustusventiil
ja kompressor.
Kompressor tagab jahutusprotsessi läbiviimiseks vajaliku töö. Aurusti asub
seadme sissepuhkeõhu kanalis. Välisõhu soojus võetakse selle kalorifeeri abil
välja, jahutades seeläbi sissepuhkeõhku.
Aurustist ja kompressorist jahutussüsteemi tarnitav energia väljub seadmest
kondensaatori kaudu.
Oluline on tagada, et õhuhulgad ületaksid kindlaksmääratud minimaalset
vooluhulka nii välisõhu kui ka väljatõmbeõhu poolel. Protsess ei saa toimida, kui
need õhuhulgad pole saavutatud.

12
15

1

2

14

13
11

4
10

3

7
9

6

5

1

Kompressor

2

Kuuma gaasi andur

3

Kondensaator

4

Väljatõmbeõhu ventilaator

5

Kõrge surve lüliti

6

Rõhuandur - kõrge rõhk

7

Mõõtenippel - kõrge rõhk

8

Kuivatusfilter

9

Aurustusventiil

10

Aurusti

11

Sissepuhke ventilaator

12

Mõõteniplid - madal rõhk

13

Kontroller

14

Imemise gaasiandur (temp. pärast aurustit)

15

Rõhuandur - madal rõhk

1

Kompressor

2

Kondensaator

3

Väljatõmbeõhu ventilaator

4

Kõrge surve lüliti

5

Mõõtenippel, kõrge rõhk

6

Kuivatusfilter

7

Aurustusventiil

8

Aurusti

9
10

Mõõteniplid - madal rõhk

11

Madala surve automaatika

12

Kontroller

13

Imemise gaasiandur (temp. pärast aurustit)

14

Rõhuandur - madal rõhk

8

Skeem külmaagensi süsteemi suurusele 04–12

10
14

11

1

13

12
8

2

5
7

4

Sissepuhke ventilaator

6

Skeem külmaagensi süsteemi suurusele 16-21
Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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3.4 Reversseeritav soojuspump ThermoCooler HP (kood TTC)

Envistar Top koos ThermoCooleriga (kood TTC), suurus 10

Envistar Top koos ThermoCooleriga (kood TTC), suurus 12

Integreeritud reversseeritav soojuspump koos ThermoCooleriga (kood TTC)
on saadaval lisavarustusena rootorsoojusvahetiga Envistar Top seadmele.
Seadmel on elektrooniline aurustusventiil ja spiraalkompressor.
Seadmed on ette nähtud toiteõhu jahutamiseks või soojendamiseks.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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Jahutussüsteem
Reversseeritaval soojuspumbal on neli põhikomponenti: aurusti, kondensaator,
aurustusventiil ja kompressor.
Jahutamise ja kuumutamise vahel vahetamiseks kasutatakse neljasuunalist klappi.
Jahutamiseks on neljasuunaline klapp jahutusrežiimis. Soojendamiseks on
neljasuunaline klapp soojendamisrežiimis. See tähendab, et kalorifeer, mis oli
jahutusrežiimis kondensaator, muutub soojendamisrežiimis aurustajaks. Ning
vastupidi muutub aurusti kondensaatoriks.

16

17
13

32
15
10

897

1

4
12
11

18

6

5

14

Jahutusrežiimi vooskeem, reversseeritav soojuspump

19

1

Kompressor

2

Imemise gaasiandur (temp. pärast aurustit)

3

Rõhuandur, madal rõhk

4

Aurustusventiil

5

Sagedusmuundur

6

Neljasuunaline klapp

7

Kõrgsurve lüliti

8

Rõhuandur, kõrge rõhk

9

Temperatuuriandur, kuum gaas

10

Vedelikuahela temperatuuriandur, jahutus

11

Vedelikuahela temperatuuriandur, jahutus

12

Temperatuurianduri ujuk

13

Väljatõmbeõhu kalorifeer (kondensaator/kalorifeer)

14

Sissepuhkeõhu kalorifeer (kondensaator/kalorifeer)

15

Imemise gaasieraldi

16

Väljaviskeõhk

17

Väljatõmbeõhk

18

Välisõhk

19

Sissepuhkeõhk

Jahutusrežiim
Kompressor tagab jahutusprotsessi läbiviimiseks vajaliku töö. Aurusti asub
seadme sissepuhkeõhu kanalis. Välisõhu soojus võetakse selle kalorifeeri abil
välja, jahutades seeläbi sissepuhkeõhku.
Aurustist ja kompressorist jahutussüsteemi tarnitav energia väljub seadmest
kondensaatori kaudu.
Oluline on tagada, et õhuhulgad ületaksid kindlaksmääratud minimaalset
vooluhulka nii välisõhu kui ka väljatõmbeõhu poolel. Protsess ei saa toimida, kui
need õhuhulgad pole saavutatud.
Kütterežiim
Soojuspumba funktsioon eraldab väljatõmbeõhust soojuse ja kasutab seda
uuesti, pakkudes sama soojust ka ventilatsiooniseadme sissepuhkeõhule.
Väljatõmbeõhk on soojuspumba energiaallikas. Kui väljatõmbeõhk liigub läbi
kalorifeeri jahtub see seal maha ja kalorifeer töötab aurustina. Aurustist liigub
külmaagens kompressorisse, kus see kokku surutakse.
Seejärel liigub külmaagens sissepuhkeõhu kalorifeeri, kus eraldub väljatõmbe
õhust ja kompressorist tulev energia. Energia, mis jääb üle väljatõmbe õhus peale
aurustit, kantakse üle rootorsoojusvahetiga külmale välisõhule.
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Need kaks soojuse ülekande süsteemi tagavad väga suure tõhususe.
Kuna rootori tööks kulub vähem energiat kui kompressorsüsteemil, on see
esimene tasand. Kompressor käivitub alles siis, kui rootori energiatagastus ei ole
sissepuhkeõhu soojendamiseks piisav.

Kompressor
Võimsuse automaatika toimub reguleeritava kiirusega kompressoriga.
Suurenenud energiavajaduse korral suurendab sagedusmuundur kompressori
kiirust.

Kompressori kaitse
Sagedusmuunduri või kaitseahela algatatud alarmi korral kompressor seiskub
ja grupialarmi relee pingestatakse. Alarmi saab lugeda Climatixi ekraanilt või
seadme trükkplaadil olevast Careli seadmelt.
Alarmi korral parandage viga ja seejärel lähtestage alarm. Kui ohutusahela alarm
korduvalt käivitub, tuleb kohale kutsuda volitatud hooldusettevõtte esindaja.
Jahutus/soojuspump aktiveerib alarme peamiselt järgmiste vigade korral:
•

Kõrge rõhk süsteemis, rõhulüliti HP1 manuaalne lähtestamine

•

Madal rõhk süsteemis

•

Alarm sagedusmuundurist

Funktsioon
Reversseeritav soojuspump on kogu ventilatsiooniseadme poolt blokeeritud.
Kui mõni ventilaator seiskub, seiskub ka jahutus/soojuspump. Seade ei käivitu
enne, kui saavutatakse minimaalne vooluhulk. Kui paigaldatakse varukütte
elektrikalorifeer, tuleb enne käivitamist saavutada minimaalne vooluhulk.
Küttereziim on blokeeritud, kui väljatõmbeõhu temperatuuri miinimumväärtus
pole tagatud.
Blokeerimise ja päringu signaal saadetakse Modbusi kaudu.

Trükkplaat
Seadme trükkplaat sisaldab järgmist:
•

Pealüliti

•

Kaitsmed

•

Kontroller

Trükkplaat on paigaldatud seadme sisse ning on sisemiselt eeljuhtmestatud ja
tehases katsetatud.
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4 Juhtmeühendused ja kaitsmed
4.1 MX - täielik juhtpult ja UC - täielik elektriline ühendus
terminaliga ilma juhtpuldita
Kehtib:
•

Kood MX - komplektid, mis on varustatud eelnevalt integreeritud Siemensi
Climatix juhtimisseadmetega.

•

Kood UC - seadmed, mis tarnitakse ilma juhtseadmeta, kuid klemmiplokiga
elektriliselt ühendatud anduri ja õhuklapi ajamiga. Ventilaatorid ja
soojusvahetid kaitstakse ja ühendatakse terminaliga elektriliselt.
Klemmühendused paiknevad seadme ligipääsetavas sektsioonis. Välise
protsessiüksusega edasiseks ühendamiseks soovitame kasutada
mitmesoonelist kaablit.

Kaitselüliti
Igale vastavale toiteallikale peab olema paigaldatud kaitselüliti.

Elektriskeemid
Juhtimisseadmetega seadmete ühendusskeemide kohta vaadake seadmega
kaasasolevat tellimuse ainulaadset ühendusskeemi aadressil docs.ivprodukt.com
(Control Diagram).

Seadme funktsioonid, toiteallikas ja kaitsmed
Soovitatavate kaitsmete kohta vaadake jaotist docs.ivprodukt.com (Technical
Data and Control Diagram) või tooteprogrammist IV Produkt Designer.
•

Seadmel on kõigi seadme funktsioonide jaoks ühine toiteallikas, kuid
eritellimusel saab seda tellida eraldi toiteallikatega.

•

Elektriliste küttekehade (elektrikalorifeeride) toiteallikas on standardina
3x400 V.
230 V toiteallika puhul on vaja spetsiaalset kalorifeeri või trafot.

•

Soovitame kasutada C-tüüpi kaitsmeid.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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4.2 MK – ventilaatorid ja soojusvahetid, mis on terminaliga elektriliselt ühendatud
Kood MK - seadmed, mis tarnitakse ilma juhtimisseadmeteta, kuid ventilaatorite ja
soojusvahetitega, mis on klemmidega elektriliselt ühendatud.
Klemmiühendused asuvad igas seadme osas.
Juhtmestiku ühendusskeemid ja soovitatud kaitsmed leiate jaotisest
docs.ivprodukt.com (Terminal Connection and Technical Data).

Kaitselüliti
Igale vastavale toiteallikale peab olema paigaldatud kaitselüliti.

4.3 HS, US - ilma juhtimiseta ja ilma elektriühenduseta
•

Kood HS - juhtimisseadmeta ja elektrilise ühenduseta seadmete jaoks on
jahutusseadme juhtimise skeemid saadaval tellitava ainulaadse
dokumentatsiooni alusel aadressil docs.ivprodukt.com, teised
ühendamisskeemid leiate allpoolt.

•

Kood HS - juhtimisseadmeta ja elektrilise ühenduseta seadmete jaoks on
jahutusseadme juhtimise skeemid saadaval tellitava ainulaadse
dokumentatsiooni alusel aadressil docs.ivprodukt.com, teised
ühendamisskeemid leiate allpoolt.

Soovitatavad kaitsmed viitavad C-tüüpi kaitsmetele.

Kaitselüliti
Igale vastavale toiteallikale peab olema paigaldatud kaitselüliti.

Ventilaatorid (kood ECX)
Ziehl EC 1×230 V 0,50/0,78 kW
ventilaatori tööratas 025 / 028 / 031

Ziehl EC 1×230 V 1,35 kW
ventilaatori tööratas 031 / 035

Suurused 04, 06, 09 ja 10

Suurused 10 ja 12
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Ziehl EC 3×400 V 2,40/2,90 kW
ventilaatori tööratas 040 / 045

Elektrikalorifeer (kood ETAB-EV*,
ETKB-EV**)
Toiteallika, väljundi muutuja ja soovitatud kaitsme
kohta vaadake Tellimuse ainulaadne
dokumentatsiooni aadressil
docs.ivprodukt.com (Technical Data).

Suurused 16 ja 21

L1 L1
L2 L2

TOITEALLIKAS

L3
PE
7
8

TÖÖLUBA
1×230V~

PE

Rootori automaatika (kood)
L

TOITEALLIKAS
1×230 V AC

N
PE
1:

2: 0-10V

Y
G0
1
2
3

–
+

4

AUTOMAATIKA

+
–

AUTOMAATIKA
0-10V=

NC ALARM
(SULGEB
KONTAKID 3-4 KUI
ALARM PUUDUB)

* Seadme paigaldamiseks, valida saab vastuvoolu
soojusvaheti ja rootorsoojusvaheti vahel.
* Kanalisse paigaldamiseks, valida saab vastuvoolu
soojusvahetile.
8: NC
9: C

ALARM (SULGUB
ALARMI KORRAL)

10: NO
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5 Kasutamine
5.1 Hügieenikontroll
Envistar Top vastab VDI 6022 1. osa juhistele: Ventilatsioonisüsteemide hügieen
ja hügieenikontrollid.
Selle rakendamiseks tuleb enne süsteemi käivitamist läbi viia süsteemi
hügieenikontroll ja vastavalt vajadusele tuleb süsteemi korralikult puhastada.
Seadmetele (kood MK, US,UC):
NB!

Filtrite ja õhukanalite rõhulangused tuleb ära hoida kanalisüsteemi
konstruktsiooni ja juhtimissüsteemi seadistuste/konfiguratsiooni
abil (nt. ventilaatorite järkjärguline käivitamine, ventilaatorite
töötamisel õhuklappide avamine).

5.2 Toimingud seisaku korral
Vastavalt hügieenilise disaini juhistele VDI 6022, 1. osa:
Pikaajalise seiskamise korral ventilatsioonisüsteemides (üle 48 tunni) tuleks
tagada, et jahutuskalorifeerist või niisutajast allavoolu ei tekiks niiskeid kohti.
Niiskuse kogunemise vältimiseks lülitage jahutuskalorifeer ja õhuniisuti aegsasti
välja ning ventileerige õhukanaleid (järkjärguline seiskamine). Samuti seadistage
või programmeerige hoone automaatika/juhtimissüsteemis vajalikud funktsioonid
õhujahutite ja allavoolu asuvate sektsioonide automaatseks kuivaks puhumiseks.
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5.3 Kasutusele võtmine
Envistar Top (kood TEM, TXM, TER, TXR) ja integreeritud EcoCooler (kood
TEC) koos jahutusseadmega või reversseeritava soojuspumbaga.
Jahutusseadme peab kasutusele võtma pädev personal vastavalt
kasutuselevõtmise korrale:
• Envistar Topi jaoks vaadake kontrollnimekirja Commissioning Checklist for air
handling units, mida saab alla laadida veebisaidilt ivprodukt.docfactory.com.
• Integreeritud jahutusseadmega Envistar Top seadme jaoks vaadake nimekirja
Envistar Top with EcoCooler, Commissioning Record, mida saab alla laadida
veebisaidiltivprodukt.docfactory.com.
NB!

Kiirusega reguleeritava kompressori karteri sees olev õli peab
enne jahutusseadme käivitamist olema soe. Jahutusseade tuleb
enne kasutuselevõtmist vähemalt 2-3 tundi vooluvõrku ühendada,
tagamaks, et kompressori alumises osas hoitakse temperatuuri
vähemalt 30 °C.
• Reversseeritava soojuspumbaga Envistar Top reversseeritava soojuspumba
jaoks vt nimekirja
Envistar Top with ThermoCooler HP, Commissioning record, mida saab
alla laadida veebisaidilt ivprodukt.docfactory.com.
Kasutuselevõtu protseduur kehtib seadmetele, mis on varustatud
juhtimisseadmetega (kood MX).
Toote garantii kehtivus sõltub süsteemi õigest kasutuselevõtust. Garantiiperioodil
jahutusseadme muutmine ilma IV Produkti nõusolekuta muudab garantii
kehtetuks.
Enne kasutuselevõttu peab töövõtja:
NB:

Elektriühendusi tohivad teha ainult kvalifitseeritud elektrikud või
IV Produkti poolt koolitatud personal.
1. Ühendage seade toiteallikaga lukustatava kaitselüliti abil.
2. Vajaduse korral ühendage soojus/jahutuskalorifeer.
3. Ühendage elektrilised kiirühendused seadme osade vahel modulaarselt.
4. Paigaldage rõhuandur ja selle voolikud.
5. Paigaldage ja ühendage temperatuuriandur.
6. Ühendage kõik kanalid.
HOIATUS!
Pöörlev ventilaatori tööratas. Seadet ei tohi toiteahelaga
ühendada enne, kui kõik kanalid on ühendatud.
Järgige juhendis toodud tõrkeotsingu juhiseid enne, kui pöördute seadme
hooldamiseks hooldusfirma poole. See väldib tarbetuid kõnesid hooldusfirmasse.
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5.4 Jahutuse olek - jahutusseade (kood TEC), suurus 04
Juhtimisseadmetega (kood MX).
Olekuteavet saab lugeda Climatixi ekraanilt.
Info

Väärtus/näide

Cooling unit status

Unit ON

Selgitus
Jahutusrežiimi normaalne olek, kui kompressor
töötab, sõltub jahutuskoormusest.

OFFbyALR

Alarmi tõttu välja lülitatud.

OFFbyDIN

Blokeerimise tõttu välja lülitatud. Climatix on
blokeerinud jahutamise.

OFFbyKey

Lülitatatud välja Careli menüüs ON/OFF.

High cond. temp.

Kompressori kiirus on kõrge rõhu tõttu piiratud.

Cooling

%

Jahutuskoormus saadeti Climatixist Carelisse.

Frequency inverter output

%

Compr. no

Kompressori number, 1 x kompressor (C1)

Compr. Sum alarm
Alarm management
********
Compressor_C1

Off/On

Kompressori juhtimisrežiim

Suction gas temp_C1

17°C

Mõõdetud imemisgaasi temp.

Evaporating temp_C1

10°C

Arvutatud aurustumistemperatuur põhineb
madalal rõhul.

Low pressure_C1

10 bar

Suhteline rõhk madala rõhu andurilt.

Overheating_C1

7K

Mõõdetud ülekuumenemine.

Expansion valve_1

80%

Aurustusventiili asend.
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Ilma juhtimisseadmeteta (kood UC, MK või US)
Olekuteavet loetakse Careli ekraanilt (Main menu/Status - I/O).
Info
Olek

Väärtus/näide
A01

U6 = Cool.demand:

50%

Remove start delay:

No / Yes

J6 = Modbus Online:

No/Yes

Modbus command:

Stop/start

Modbus demand:
Status

Selgitus

50%

Jahutuskoormus ventilatsiooni juhtimisel
Võimalus kompressorit kiiresti käivitada, kui Yes on
seatud.
Teave Modbus-ühenduse kohta on vastu võetud.
Climatixilt saadud käsu teave.
Climatixilt saadud teave jahutuskoormuse kohta.

A02

High Press:

25.00 bar

Disch.temp:

50.00°C

Low press:

10.00 bar

Madal surve

Suct.temp:

17.00 °C

Imemise gaasi temperatuur

Stop

Jahutuse lukustuse sisend

Status

U10 = Alarm reset

No reset

Alatmi taastuse sisend

A04

NO6 = General alarm
Status

Kuuma gaasi temperatuur

A03

U7 = start/stop

Status

Kõrgsurve

N/C

Alarmide summa väljund

A05
Ülekuumenemine
Imemise gaasi temperatuur
Klapi avamine
Madal rõhk
Aurustustemperatuur

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.

Kasutamine ja hooldus
Envistar Top 04-21 DSET.190501.04.EN
Lk 24.

Status

A06

Väärtus/näide

Selgitus
Jahutuskoormus,
Väljundsignaal,
Kiirus
Kõrgsurve Kondensatsioonitemperatuur Olek
Kuuma gaasi temperatuur
Imemisgaasi temperatuur
Madal rõhk Aurustumistemperatuur

Status

A08

Status

Off/Run/Alarm/Heat

Current

4.3 Arms

Kompressori energiatarve

Voltage

124 Vrms

Kompressori võimsus

Power

0.92 kW

Kompressori poolt kasutatud võimsus

DC voltage

391 V

DC ripple

6V

Drive temp
Status

40.0°C

Inverteri sisemise pinge erinevus
Inverteri sisemine temperatuur

A09

Working hour
Compressor 1

Inverteri sisemine pinge

Tööaeg
50 h

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.

Kasutamine ja hooldus
Envistar Top 04-21 DSET.190501.04.EN
Lk 25.

5.5 Jahutuse olek - jahutusseade (kood TEC), suurus 06-12
Juhtimisseadmetega (kood MX).
Olekuteavet saab lugeda Climatixi ekraanilt.
Info

Väärtus/näide

Selgitus
Danfossi muudetava kiirusega automaatika

Danfoss-VSD
High pressure

25 bar

Suhteline rõhk kõrgrõhu andurilt.

Low pressure

10 bar

Suhteline rõhk madalrõhu andurilt.

Compressor C1

On/Off

Kompressori juhtimisrežiim

Cooling unit status

Normal

Kompressori olek.

Cooling unit alarm

OK/Alarm

Alarmi kuvatakse kõrgsurvelüliti aktiveerimisel. Alarmi korral
vaadake lõiku "Kõrgsurve lüliti alarm" lk 58.

No/Yes

Alarmi kuvatakse, kui muunduris või kompressoris on rike. Alarmi
korral vaadake lõiku "Inverteri ja kompressori alarmi teave" lk 56.

Alarm

Safety mode

OK

VSD restr.

No

Cooling

50%

Inverter muudab kiirust.
Jahutuskoormus Climatixi jahutusregulaatorist.

Compr. frequency

60 Hz

Sagedus kompressorile.

Hot gas temp

75°C

Kuuma gaasi temperatuur

****************************************
Elektrooniline aurustusventiil

Danfoss-VSD-EEV
Suction gas temp

17°C

Mõõdetud imemisgaasi temp.

Evaporation temp

10°C

Arvutatud aurustumistemperatuur põhineb madalal rõhul.

Overheat. ref

7,0 K

Ülekuumenemise seadepunkt
Automaatselt määratud.

Overheating

7,0 K

Mõõdetud ülekuumenemine.

Expansion valve

80%

Aurustusventiili asend.

****************************************
Mootoriga automaatika

Danfoss-VSD-MOC
Inverter temp

80°C

Inverteri sisemine temperatuur.

Supply voltage

230 V

Toitepinge

C1 Output

2.2 Wa

Kompressori väljund

Int. DC voltage

390 V

Sisemine alalispinge

Motor current phase
A

10.0 A

Motor current phase
B

10.0 A

Motor current phase
C

10.0 A

Faasi A energiatarve
Faasi B energiatarve
Faasi C energiatarve
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Ilma juhtimisseadmeteta (kood UC, MK või US)
Olekuteavet loetakse Careli ekraanilt (Main menu/Status - I/O).
Info
Status

Väärtus/näide

Selgitus

A01

Compressor:

Off 60.0 Hz

Drive status:

Compressor Off

Kompressori olek.

Derating status:

Normal, inactive

Maksimaalse sageduse piiramine
rõhu/temperatuuri suhte tõttu.

Status

Kompressori sagedus.

A02

B1=Cool.demand:

50,0%

Jahutusvajaduse signaal, mis põhineb
0-10 V sisendile.

B3=Ambient:

21.7°C

Kompressori ümbritsev temp.
(väljatõmbeõhk)

High pressure:

25 bar

Kõrgsurve (suhteline)

Discharge:

75°C

Kuum gaas

Inverter temp:

60°C

Inverteri sisemine temperatuur.

Voltage supply:

230 V

Toitepinge inverterile (1 faas).

Voltage DClink:

390 V

Inverteri sisemine alalispinge.

Status

A03

Compressor power:

2200 W

Compressor current:

10.0 10.0 10.0 A

Status

Kasutatud energiakasutus.
Kompressori toitevool.

A05

NO1=Compressor:

O

Relee olek töö indikeerimisel.

NO2=Global alarm:

C

Relee olek alarmi korral.

Status

A06
Ülekuumenemine/seadepunkti
ülekuumenemine
Imemisgaasi temp
Klapi avamine
Madal rõhk (suhteline)
Aurustumise temp

Status

A06

Working hours
Comp.1
Status

000000 h
A11

Modbus online:
Drive application:
Drive motor:
Expansion valve:
Auto setup:
Start auto setup:

Tööaeg

Yes
Yes
Yes

Kommunikatsiooni olek
– automaatikarakendus
– mootori automaatika
– aurustusventiili juhtimine

On

Automaatne seadistus suhtlemiseks,
tulemus.

Off

Automaatne seadistus suhtlemiseks.
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5.6 Jahutusolek - jahutusseade (kood TEC), suurused 16–21
Juhtimisseadmetega (kood MX).
Olekuteavet saab lugeda Climatixi ekraanilt.
Info

Väärtus/näide

Cooling unit status

Unit ON

Selgitus
Jahutusrežiimi normaalne olek, kui kompressor
töötab, sõltub jahutuskoormusest.

OFFbyALR

Alarmi tõttu välja lülitatud.

OFFbyDIN

Blokeerimise tõttu välja lülitatud. Climatix on
blokeerinud jahutamise.

OFFbyKey

Lülitatatud välja Careli menüüs ON/OFF.

High cond. temp.
Cooling

50%

Frequency inverter output

60%

Compr. no

Kompressori kiirus on kõrge rõhu tõttu piiratud.
Jahutusvajadus on saadetud Climatixi poolt
Carelile.
Kompressori number 1 x kompressor (C1)

Compr. Sum alarm
Alarm management
********
Compressor_C1

Off/On

Kompressori juhtimisrežiim

Suction gas temp_C1

17°C

Mõõdetud imemisgaasi temp.

Evaporating temp_C1

10°C

Arvutatud aurustumistemperatuur põhineb
madalal rõhul.

Overheating_C1

7K

Mõõdetud ülekuumenemine.

Expansion valve_1

65%

Aurustusventiili asend.
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Ilma juhtimisseadmeteta (kood UC, MK või US)
Olekuteavet loetakse Careli ekraanilt (Main menu/Status - I/O).
Info

Väärtus/näide

Status

Selgitus

A01

B1 = Cool.demand:

50%

Jahutuskoormus ventilatsiooni juhtimisel

B2 = Heat demand

0%

Küttevajadus

Remove start delay:

NO / YES

Status

Võimalus kompressorit kiiresti käivitada, kui Yes
on seatud.

A03

ID1= Comp.1 alarm

O

Alarm IN kõrgsurvelüliti ja sagedusmuunduri jaoks

B6 = Remote on/off

O

Ventilatsiooni juhtimise lukustamine

EVD 1 - DI 1:

O

IN aurustuse automaatika EVD

EVD 1 - DI 2:

O

IN aurustuse automaatika EVD

NO1 = Compressor 1

O

Kompressori 1 väljund

NO2 = Global alarm

C

Ventilatsiooni juhtimise alarmi väljund

NO3 = 4way valve

C

Ei kasutata

Status

A04

Status

Status

A05

A06

Y2= Comp.inverter

0%

Väljundsignaal 0-10V sagedusmuunduris

J8= Modbus activity

NO

Näitab, kas Modbus on ühendatud

Status

A06b
Ülekuumenemine
Imemise gaasi temperatuur
Klapi avamine
Madal rõhk
Aurustustemperatuur

Status

A10

Working hour

Tööaeg

Compressor 1
Status
cCO address

50 h
A11
1

Näitab ühendatud EVD-d terminalil J5
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5.7 Jahutusseisund - reversseeritav soojuspump (kood TTC)
Juhtimisseadmetega (kood MX).
Olekuteavet saab lugeda Climatixi ekraanilt.
Info

Väärtus/näide

Cooling unit status

Status HP

UnitOn

Selgitus
Jahutusrežiimi normaalne olek, kui
kompressor töötab, sõltub
jahutuskoormusest.

OFFbyALR

Alarmi tõttu välja lülitatud.

OFFbyDIN

Blokeerimise tõttu välja lülitatud.
Climatix on blokeerinud jahutamise.

OFFbyKey

Lülitatatud välja Careli menüüs
ON/OFF.

HighcondTmp

Kompressor kiirust langetati kõrge rõhu
tõttu.

FrostProtOpr

Kompressori pöörlemiskiirust langetati,
et kaitsta aurustit külmumise eest. See
pole viga, vaid väljatõmbeõhu voolu ja
väljatõmbeõhu temperatuuri tulemus.

Alarms

Soojuspump on alarmi režiimis.

OffbyKey

Lülitatatud välja Careli menüüs
ON/OFF.

Temp ctrl.off

Seade on välja lülitatud.

Cooling mode

Soojuspump on jahutusrežiimis.

Low outdoor temp

Soojuspump on blokeeritud, sest
välistemperatuur on liiga madal.

Low air flow

Soojuspump on blokeeritud, sest
õhuvool on liiga madal.

Low return air
temp

Soojuspump on blokeeritud, sest
tagasivoolu temperatuur on liiga
madal.

HP Tmp dead

Soojuspump ei käivitu temperatuuri
väikese kõrvalekalde tõttu.

Switch off delay

Soojuspump on takistatud peale
käivitamist lühikese aja jooksul.

Switch on delay

Soojuspump on takistatud peale
käivitamist lühikese aja jooksul kuni
peatamiseni.

Heating mode

Soojuspump on soojendamisrežiimis.

No need

Soojuspumbas pole vaja kompressorit
käitada.

Heating

0%

Climatixilt saadeti Carelile
küttevajadus.

Cooling

50%

Jahutusvajadus on saadetud Climatixi
poolt Carelile.
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Info

Väärtus/näide

Freq. inv. output

x.x%

Selgitus
Näitab, kui suurt osa täisvõimsusest
kompressor kasutab.

Compr. no

Comp1

Kompressorite arv

Compr. Sum alarm

Normal

Alarmide summa kuvamine.

Danfoss invert. Sa
alarm
Alarms

Kompressori sagedusmuunduri
alarmide summa.
>

Alarmide info alamenüüs

****************************************
Compressor C1

On/Off

Kompressori juhtimisrežiim

Suction gas temp C1

17 °C

Mõõdetud imemisgaasi temp.

Evaporation temp C1

10 °C

Arvutatud aurustumistemperatuur
põhineb madalal rõhul.

Low pressure C1

10 bar

Suhteline rõhk madalrõhu andurilt.

Overheating C1

7K

High pressure C1
Expansion valve_1

25 bar
80%

Mõõdetud ülekuumenemine.
Suhteline rõhk kõrgrõhu andurilt.
Aurustusventiili asend

Condensation temp C

42,7°C

Hot gas temperature

75°C

Kuuma gaasi temperatuur

Liquid line T

40°C

Vedela ahela temperatuur

Supercooling

2,7°C

Allajahtumine

Arvestuslik kondenseerumise
temperatuur vastavalt kõrgele rõhule.

Compr. frequency

Hz

Kompressori sagedus.

Overheating ref.

K

Ülekuumenemise seadepunkt
Kohandatud automaatselt.
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6 Hooldusjuhised
6.1 Hooldustabel
Hooldustabel hõlmab meetmeid ja hooldusvälpasid funktsionaalsete sektsioonide jaoks, mis võivad
olla osa ventilatsiooniseadmest. Asjakohased osad on näidatud tellimisdokumendis Tehnilised andmed.
Enne hooldusandmete esmakordset täitmist tehke hooldustabelist koopiad edaspidiseks kasutamiseks.
Juhendi VDI 6022 kohaste hügieenikontrollide kohta vt
VDI 6022 Checklist for Operation and Maintenance, Hygiene checks veebisaidilt ivprodukt.docfactory.com.

Hooldusaasta 20.......-....... seadmele nr

Hooldus teostatud * (kuupäev ja allkiri)

............................
Funktsionaalne
sektsioon

H2O

Kood

Soovitatav tegevus

Lk
viide.

Kontrollige
rõhulangust Vahetage
33
filtrit, kui see on
vajalik
Visuaalne kontroll
Kontrollige rõhu
tasakaalu Kontrollige
36
rõhuerinevust Kontrollige
rootori pöörlemiskiirust,
kui vaja
Visuaalne kontroll
Puhastage vajadusel
41
Kontrollige toimimist

12 kuud

24 kuud

36 kuud

48 kuud

kuupäev

kuupäev

kuupäev

kuupäev

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

Sisend/väljundõhu filter

ETFL

Rootorsoojusvaheti

TXRR

Vastuvoolu
soojusvaheti,
suurus 04-12

TXMM

Veekalorifeer

ETAB-VV
ETAB TV

Visuaalne kontroll
Puhastage vajadusel
Kontrollige toimimist

43

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

ETAB-EV
ETKB-EV
ETAB-SV

Visuaalne kontroll
Puhastage vajadusel
Kontrollige toimimist

45

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

ETKB-VK

Visuaalne kontroll
Kontrollige äravoolu
Puhastage vajadusel
Kontrollige toimimist

46

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

Ventilaator

ELFF

Visuaalne kontroll
Puhastage vajadusel
Kontrollige õhuvoolu

47

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

Õhuklapp

ETSP-UM

Visuaalne kontroll
Puhastage vajadusel
Kontrollige tihedust

50

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

Visuaalne kontroll
Puhastage vajadusel

51

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

Elektrikalorifeer

Veejahuti/DX
H2O
/DX

ETSP-TP
Mürasummuti

ETLD

*Teatud keskkondades võib osutuda vajalikuks sagedasem hooldus. Seepärast tuleb filter kohe välja
vahetada, kui filtri kontrollindikaator ületab soovitatava taseme.
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Jahutusseade (kood TEC)
Hooldusaasta 20.......-....... seadmele nr

Hooldus teostatud * (kuupäev ja allkiri)

............................
Komponent

Jahutusseade

Kood

TEC

Soovitatav tegevus

Visuaalne kontroll
Kontrollige äravoolu
Vajadusel puhastage.
Kontrollige toimimist
Kontrollige leket,
andke vajadusel teada

Lk
viide.

12 kuud

24 kuud

36 kuud

48 kuud

kuupäev

kuupäev

kuupäev

kuupäev

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

52

*Teatud keskkondades võib osutuda vajalikuks sagedasem hooldus.

Reversseeritav soojuspump (kood TTC)
Hooldusaasta 20.......-....... seadmele nr

Hooldus teostatud * (kuupäev ja allkiri)

............................
Komponent

DX

DX

Jahutus/soojuspump

Kood

TTC

Soovitatav tegevus

Visuaalne kontroll
Kontrollige äravoolu
Vajadusel puhastage.
Kontrollige toimimist
Kontrollige leket,
andke vajadusel teada

Lk
viide.

52

12 kuud

24 kuud

36 kuud

48 kuud

kuupäev

kuupäev

kuupäev

kuupäev

allkiri

allkiri

allkiri

allkiri

*Teatud keskkondades võib osutuda vajalikuks sagedasem hooldus.
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6.2 Filtrid (kood ELEF)
Ventilatsiooniseadme filtri ülesandeks on takistada tolmu ja
väikeste osakeste tungimist hoonesse. See peab kaitsma ka
seadme tundlikke osasid, nagu kalorifeerid ja soojusvahetid
võõrkehade eest.
Tolmu eraldamise efektiivsus varieerub erinevate filtritüüpide
vahel märkimisväärselt. Tolmu kogumise efektiivsus varieerub
samuti oluliselt.
Seetõttu on nende vahetamisel oluline kasutada sama
kvaliteediga ja mahuga filtreid.
Vastavalt hügieenilise konstruktsioni juhistele VDI 6022, osa 1;
Sissepuhkeõhu filter peab vastama klassile ePM1-50% (F7) või
olema suurema filtreerimistõhususega.
Filter

Filtrid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Kui need ei toimi,
kaotab seade võimsust. Seetõttu tuleks filtreid vahetada, kui rõhu
langus ületab määratud lõplikku rõhulangust.
Enne filtrite vahetamist tuleb seade kindlasti peatada, et vältida tolmu
eraldumist ja seadme sisse tõmbamist. Seetõttu tuleks
filtrisektsioonide sisepindu puhastada ka filtrite vahetamisel.

Eluiga ja filtri kontrollimine Süsinikfilter
Süsinikfiltrite funktsioon ja eluiga sõltuvad läbitava õhu mahust ja lõhnavate
ainete molekultihedusest. See tähendab, et filtri vahetamise ajaintervallid võivad
olla erinevad, sõltuvalt töörežiimist ja lõhnavate ainete mahust õhus.
Juhtimisseadmetega (kood MX) tarnitavad seadmed on varustatud filtri
kontrollimisfunktsiooniga - FLC (Filtri eluaja kontrollimine). FLC näitab, millal on
aeg süsinikfilter välja vahetada. Seda näidatakse Climatixi ekraanil kuvatava
alarmina.
LC arvutab läbi süsinikfiltrite läbiva õhu mahu ja käivitab alarmi filtrite
vahetamiseks, kui etteantud väärtus on saavutatud. Läbiva õhu mahtu
mõõdetakse megakuupmeetrites (Mm³). Funktsioon ei arvesta õhu
lõhnasisaldust, mis tähendab, et näidustust tuleks pidada soovituseks filtri
funktsiooni kontrollimiseks. Kui lõhnad filtrit ei läbi, pole filtrit vaja vahetada.
Eelseadistatud FLC väärtused põhinevad max õhuvoolul 12 kuu jooksul
täistööajaga. Vajadusel saab väärtust alandada selleks, et: - muuta max
õhuvoolu korral filtrivahetuse intervalle sagedamaks - väiksemate õhuvoolude
jaoks säilitage filtri vahetamise intervalli 12 kuud.
Väärtuse muutmiseks vaadake eraldi Climatixi kontrollimisdokumentatsiooni.
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Kontrollimine

+

–

xx Pa

+–
xx Pa

Kontrollige filtrite rõhu langust. Rõhulangust mõõdetakse manomeetriga, mis
on ühendatud mõõtmisniplitega. Mõõtmisniplid on ühendatud filtri mõlema
küljega.
Kui on saavutatud max soovitatav rõhulangus, tuleb filter välja vahetada.
Seadme esimesel käivitamisel tuleb sildile märkida filtri algne ja lõplik rõhulangu
väärtus.
FILTERDATA
Nominellt luftflöde
m³/s
Nominal air flow................................................ m³/h
Antal filter
Mått
Number of filters............ Dimensions........................
............
........................
............
........................
Filterklass/Filter Class.............................................
Begynnelsetryckfall
Initial Pressure Drop..................................................Pa
Sluttryckfall
Final Pressure Drop...................................................Pa
Art. Nr: 19121-1101_02SV

Filtri
andmed

Lisateavet leiate jaotisest Filter Overview, veebisaidil
ivprodukt.docfactory.com. Tegelikud filtrid on näidatud jaotises Tehnilised
andmed (vt lehekülge Materjalide spetsifikatsioon) ja Varuosade loend,
tellides unikaalsed dokumendid aadressil docs.ivprodukt.com.
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Filtri vahetamine
HOIATUS!

Filtri vahetamine võib tekitada ohtlikku
tolmu. Tolmu sissehingamise vältimiseks
kasutage tolmumaski.
1. Lülitage seade juhtseadme hoolduslüliti abil välja ja pöörake
turvalüliti asendisse 0.
NB:

Turvalüliti ei ole mõeldud seadme sisse/välja lülitamiseks.
Seadme käivitamiseks ja välja lülitamiseks kasutage alati
juhtpulti.
2. Oodake, kuni ventilaatorid on peatunud ning avage teenindusluuk.
HOIATUS!
Ülerõhk seadmes võib põhjustada tõsise kehavigastuse.
Alandage rõhku enne teenindusluukide avamist.
3. Vabastage filtri lukustushoovad.
4. Eemaldage vanad filtrid, tõmmates neid enda poole. Vanad filtrid tuleb
õigesti utiliseerida. Süsinikfiltrid on tervikuna põletatavad.
5. Puhastage filtri sektsiooni.
6. Paigaldage uus filter ja kinnitage filtri lukustushoovad. Sulgege
teenindusluuk.
7. Lähtestage FLC-filtri juhtimisfunktsioon Climatixi ekraani kaudu, vaadake
eraldi Climatixi juhtimisdokumentatsiooni. (Kehtib ainult süsinikfiltriga ja
integreeritud juhtimisseadmetega (kood MX) varustatud seadme Home
Concept versiooni kohta).
8. Käivitage seade.

Lukustushoobade näide
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6.3 Rootorsoojusvaheti (kood TXRR)
Soojusvaheti eesmärgiks on eemaldada väljatõmbe õhust
soojus ja kanda see üle sissepuhke õhule.
Soojusvaheti funktsionaalsuse rikked põhjustavad madalamat
soojustagastustõhusust ja suuremat energiakulu ning see
tähendab, et madala välistemperatuuri korral ei saa saavutada
ettenähtud sissepuhkeõhu temperatuuri
Võimalik põhjus, miks soojustagastuse efektiivsus väheneb,
võib olla see, et rootor pöörleb liiga aeglaselt, sest ajamirihm
libiseb. Soojuse täielikuks taaskasutamiseks ei tohiks rootori
pöörlemiskiirus olla väiksem kui 8 p/min.

Rootorsoojusvaheti

See, et rootori kanalid täituvad tolmuga, ei ole tavaline, sest
rootor on tavaliselt isepuhastuv. Kuid see võib juhtuda siis,
kui tolm on kleepuv.
Väljatõmbe õhuvoolu vähendamine, nt väljatõmbe õhufiltri
määrdumise tõttu, vähendab soojustagastuse efektiivsust.
Home Concept konstruktsioonis olevad seadmed on varustatud funktsiooniga,
mis kontrollib rootori rõhutasakaalu, et tagada õige lekkefunktsioon ja
puhastusfunktsioon. Juhtimisseadmetega varustatud seadmete puhul on
funktsioon ühendatud ja aktiveeritud tehases. Juhtseadmeta seadmete puhul
peab see funktsioon olema seadmega ühendatud.

Kontrollimine
1. Lülitage seade juhtseadme hoolduslüliti abil välja ja pöörake
turvalüliti asendisse 0.
NB:
Turvalüliti ei ole mõeldud seadme sisse/välja lülitamiseks. Seadme
käivitamiseks ja välja lülitamiseks kasutage alati juhtpulti.
2. Oodake, kuni ventilaatorid on peatunud ning avage teenindusluuk.
HOIATUS!
Ülerõhk seadmes võib põhjustada tõsise kehavigastuse.
Alandage rõhku enne teenindusluukide avamist.
3. Kontrollige, et rootor pöörleb kergesti. Kui see on raskendatud, peate võibolla reguleerima harjastega tihendusriba.
4. Kontrollige, kas rootori harjastega tihendusriba puudutab tihedalt külgplaate ja
kas see pole kulunud. Harjastega tihendusriba võib kuluda ja vajadusel saab
seda reguleerida või vahetada.
5. Kontrollige, kas ajamirihm on korralikult pingutatud ja see ei libise. Kui see
libiseb, tuleb rihma lühendada. Täielikuks soojustagastuseks ei tohiks rootori
pöörlemiskiirus olla väiksem kui 8 p/min.
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6. Kontrollige, kas ajamirihm on terve ja puhas.
7. Kontrollige, et rootori sisselaskepinnad ei oleks tolmu ega muude lisanditega
kaetud. NB: Vältige rootori sisselaske- ja väljalaskepindade puudutamist käe või
tööriistadega.
8. Kontrollige rõhu tasakaalu:
Home Concept lahenduses reguleerib õhuklapp ETSP-UM/TR rõhu tasakaalu
automaatselt kontrolleris seatud väärtuse suhtes. Kontrollige, et
rõhumõõtepunktides P2 ja P3 mõõdetud rõhutasakaal vastab kontrolleris seatud
rõhutasakaalu seadepunktile (-10 Pa).
Näide:
P2 mõõteniplid: Allavoolu sissepuhkeõhu ventilaator (SF) tekitab alarõhu, nt –
100 Pa
P3 mõõteniplid: Allavoolu väljatõmbeõhu ventilaator (EF) ja õhuklapp tekitavad
suurema alarõhu kui P2, nt -110 Pa
P ≈ 1 atm Reguleerimisklapp
(101 kPa)

-

+

-10 Pa
P4

P3
-110
Pa

P1

P2
-100
Pa

Mõõtmistulemuste kasutamine rõhu tasakaalu jaoks - Home Concept seadmetes.
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Teiste seadmete (kood TER/TXR) korral tuleb sektori puhastusfunktsioon
tagada, kontrollides, kas alarõhk P3 on suurem kui rõhk P2 (min erinevus 25
Pa). Vastasel juhul saab väljatõmbeõhu poolel kasutada ETET-TR
reguleerimissiibrit, et gaasi õiges tasakaalus hoida.
Näide:
P2 mõõteniplid: Allavoolu sissepuhkeõhu ventilaator (SF) tekitab alarõhu, nt –
100 Pa
P3 mõõteniplid: Allavoolu väljatõmbeõhu ventilaator (EF) ja siibrid tekitavad
suurema alarõhu kui P2, nt -125 Pa
P ≈ 1 atm
(101 kPa)

Reguleerimisklapp

+

–

25 Pa
P4

P3
-125
Pa

P1

P2
-100
Pa

Mõõteniplite kasutamine rõhu tasakaalu jaoks - juhtimisfunktsiooniga seadmed (kood MX).

P ≈ 1 atm
(101 kPa)

Reguleerimisklapp

+

–

25 Pa
P4

P3
-125
Pa

P1

P2
-100
Pa

+
–

Mõõteniplite kasutamine rõhu tasakaalu jaoks - juhtimisfunktsioonita seadmed (kood UC, MK, US).
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9. Kontrollige rootori rõhu erinevust. Puhastussektor on tehases paigaldatud
maksimaalsesse avatud asendisse. Sõltuvalt seadme rõhuerinevustest
rootori ümber võib läbipuhkesektor vajada reguleerimist. Vale seadistus
võib vähendada efektiivsust. Ülevaatus ja reguleerimine peaksid toimuma
järgmiselt:
-

Mõõtke ja kirjutage üles välisõhu (P1) ja väljatõmbeõhu (P3) rõhu
erinevus.

Läbipuhkesektor

+

–

xx Pa
P4

P1

-

vaada
ke

P3

P2

Vaadake (reguleerimisava läbipuhkesektoris) seadeid allolevast tabelist.
Läbipuhkesektori reguleerimisava

P1 ja P3 rõhu
erinevus (Pa)

Rootoriga

3

2

1

variant

Avatud*

Vaheasend

Suletud

NO, NE

< 300

> 300

–

NP, NX

< 400

> 400

-

*max avatud läbipuhkesektor, tehases eelseadistatud positsioon

-

Vajaduse korral reguleerige läbipuhkesektorit. Joonisel on näidatud
läbipuhkesektorit max avatud asendis.

Väljatõmbe
õhk

Väljaviske
õhk

Välisõhk

Pöörlemissuund
Sissepuhke
õhk

Skemaatiline joonis - suurused ja mudel võivad erineda.
Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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Puhastamine
•

Eemaldage tolm tolmuimejaga, kasutades pehmet harja.

•

Raskesti eemaldatava ja suure mustuse korral võib rootorit pihustada kerge
leeliselise pesuvahendiga.

•

Pindade puhastamiseks võib kasutada madala survega (max 6 bar)
suruõhku. Kahjustuste vältimiseks ei tohiks düüsi hoida rootorile lähemal
kui 5–10 mm.

Hügroskoopne rootori variant võib absorbeerida osakesi, mis mõnel juhul
eraldavad lõhna. Lõhnade tekke vältimiseks kasutage hügroskoopset rootori
puhtakspuhumise süsteemi. Kui lõhn püsib, soovitame rootorit puhastada
pehme leeliselise pesuvahendiga.
Puhastamiseks on soovitatav, et puhastussektor oleks täielikult avatud ja
pöörlemiskiirus oleks 8 p/min. See aitab pesuvahendit läbi imeda.
Järelloputamist pole tavaliselt vaja kasutada.

Määrimine

Laagrid ja ajamimootor on püsivalt määritud ega vaja täiendavat määrimist.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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6.4 Vastuvoolu soojusvaheti (kood TXMM)
Vastuvoolu soojusvaheti eesmärgiks on eemaldada väljatõmbe
õhust soojus ja kanda see üle sissepuhke õhule.
Vastuvoolu soojusvaheti funktsionaalsuse rikked vähendavad
soojustagastuse efektiivsust ja suurendavad energiatarbimist.
Prognoositavat sissepuhkeõhu temperatuuri ei saavutata siis,
kui välistemperatuur on madal.
Soojustagastuse efektiivsuse vähenemise võimalikeks
põhjusteks võivad olla soojusvahetuse pindade (ribide)
kahjustused või see, et möödaviiguklapp ei sulgu täielikult.
Väljatõmbe õhuvoolu vähendamine, nt väljatõmbe õhufiltri
määrdumise tõttu, vähendab soojustagastuse efektiivsust.

Kontrollimine
1. Lülitage seade juhtseadme hoolduslüliti abil välja ja pöörake
turvalüliti asendisse 0.
NB:
Turvalüliti ei ole mõeldud seadme sisse/välja lülitamiseks. Seadme
käivitamiseks ja välja lülitamiseks kasutage alati juhtpulti.
2. Oodake, kuni ventilaatorid on peatunud ning avage teenindusluuk.
HOIATUS!
Ülerõhk seadmes võib põhjustada tõsise kehavigastuse.
Alandage rõhku enne teenindusluukide avamist.
3. Kontrollige, et ribid ei ole määrdunud.
4. Kontrollige visuaalselt automaatse sulatamise siibreid ja selle mootoreid.
5. Kui sulatamist ei toimu, tuleb kontrollida, kas möödaviiguklapp on tihedalt
kinni.
6. Kontrollige kondensaadi väljavoolu ja vesiluku süsteemi. Mitte kuivad
trapid täitke vedelikuga.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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Puhastamine
Vastuvoolu soojusvahetid on kavandatud vältima mustuse ja osakeste
kokkupuudet soojusülekande pindadega. Enamik õhus leiduvatest osakestest
läbib vastuvoolu soojusvahetit. Vastuvoolu soojusvaheti määrdumise peamine
oht tuleneb aeglaselt liikuvatest ainetest, mis kondenseeruvad pindadel, ja ka
näiteks trummelkuivatite kiududest.
Soovitatav meetod vastuvoolu soojusvaheti puhastamiseks on kuuma veega
loputamine, lisades vajadusel pehmet pesuvahendit. Vastuvoolu soojusvaheti on
varustatud kondensaadi vanniga, mida kasutatakse loputamiseks vajaliku vee
kogumiseks. Enne loputamist kontrollige kondensaadi väljavoolu ja vesilukku.
NB:
Kõrgsurvepesu juga ei tohi suunata ribidele.

Olge ettevaatlik ning jälgige, et ribid ei deformeeru ega purune.
Töötemperatuuril alla 0 °C peab vastuvoolu soojusvaheti enne kasutuselevõttu
olema kuiv.

Funktsioonide kirjeldus, sulatamise ja möödaviigu funktsioon (ODS) (kood TXMM-XP/NP)
Teatud töötingimustes võib vastuvoolu soojusvaheti väljatõmbeõhu poolele
tekkida härmatist ja jääd. Soojustagastuse optimeerimiseks on seadmesse sisse
ehitatud sulatamisfunktsioon. See toimib põhimõttel, et sulatamisfunktsioon
lülitub sisse siis, kui vastuvoolu soojusvaheti väljatõmbeõhu poolne rõhulangus
ületab teatud väärtust.
Sulatamine toimub vastuvoolu soojusvaheti välisõhu pool olevate õhuklappide
reguleerimise teel. Õhuklappidel on eraldi mootorid, mida juhitakse
sulatamisprogrammiga. Õhuklappide automaatika tähendab, et õhuklapi
asenditel on mitmeid erinevaid kombinatsioone, näiteks võib üks õhuklappidest
olla osaliselt avatud, teine suletud ja kolmas täielikult avatud.
Soojustagastuse ajal ja seadme välja lülitamisel peaksid siibrid olema
täielikult avatud (möödaviigu õhuklapp suletud). Külmumisohu korral võivad
õhuklapid olla erinevates asendites.
Sulatamise ja möödaviigu funktsioon on tehases eelseadistatud ning kõik
seadistused peab läbi viima IV Produkt või kohalik esindus.

Funktsioonide kirjeldus, jäätumisfunktsioon (BYP) (kood TXMM-NP)
Teatud töötingimustes võib vastuvoolu soojusvaheti väljatõmbeõhu poolele
tekkida härmatist ja jääd. Soojustagastuse optimeerimiseks ja jäätumise
vältimiseks on seadmesse sisse ehitatud sulatamisfunktsioon. Toimimine põhineb
jäätumisfunktsioonil, mis algab siis, kui väljatõmbeõhu külma pinna temperatuur
langeb alla teatud väärtuse.
Külmumisprotsessi välditakse, vähendades soojuse taaskasutamist järk-järgult,
reguleerides siibreid soojusvaheti väljatõmbeõhu poolel. Soojustagasti õhuklapp
sulgub ja möödaviigu õhuklapp avaneb. Nii tõstetakse väljaviske õhu temperatuuri
ja välditakse külmumist.
Soojustagastuse ajal ja seadme välja lülitamisel peaksid siibrid olema täielikult
avatud (möödaviigu õhuklapp suletud).
Sulatamise ja möödaviigu funktsioon on tehases eelseadistatud ning kõik
seadistused peab läbi viima IV Produkt või kohalik esindus.
Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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6.5 Veekalorifeer (kood ETAB-VV) ja Termokaitse (ETAB-TV)

Veekalorifeer

Veekalorifeer koosneb paljudest vasktorudest, millele on pressitud
alumiiniumlamellid. Veekalorifeeri läbilaskevõime väheneb, kui torude
pindadele kogunevad lisandid.
See mitte ainult ei vähenda veekalorifeeri soojusülekannet, vaid suurendab ka
rõhulangust õhu poolel. Isegi kui seade on varustatud kvaliteetse filtriga,
koguneb tolm aja jooksul lamellide
esipinnale (sissepuhkeõhu küljel). Täisvõimsuse kasutamiseks peab kalorifeer
olema korralikult õhutatud. Torustikku tuleb õhutada, avades toruühenduses
olevad õhutusklapid või õhueraldaja.

Kontrollimine
Kontrollige:
1. Kontrollige, et lamellid ei ole deformeerunud.
2. Kontrollige, et veesärk ei leki.

Puhastamine
Kui lamellid on määrdunud, puhastage neid sisselaskeava küljelt tolmuimejaga
või puhuge need väljalaske küljelt suruõhuga ettevaatlikult puhtaks. Raskesti
eemaldatava mustuse korral kasutage pehmet leeliselist pesuvahendit.

Õhutamine
Õhutaga vajadusel veesärki ja torustikku. Õhutuskruvid paiknevad kalorifeeri
ülemises osas.

Funktsioon
Kontrollige, et kalorifeer eraldab soojust. Seda saab teha temperatuuri
seadistuse ajutise muutmisega (seadistatud väärtuse suurendamine).

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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Termokaitse täiendav hooldamine
1. Vajadusel tühjendage veesärk ja torustik. Kui näete, et klapp lekib, on see
tavaliselt tingitud torustiku lisanditest, mis on klapi pindadele kogunenud.
Tavaliselt piisab klapi nupu ettevaatlikust keeramisest ja sellisel viisil klapi
pindade „loputamisest“. Kui kaitseklapp lekib jätkuvalt, peate selle
asendama uue sama tüüpi ja sama avamisrõhuga klapiga.
2. Kui külmumine on tõenäoline, ei tohi peale- või tagasivoolutorustiku ühtegi
sulgemisklappi sulgeda.
3. Kui termokaitse on jäätunud, laske sellel sulada enne taaskäivitamist. Kui
soojusvaheti on paigaldatud termokaitsest ülespoole, piisab selle
sulatamiseks soojusvaheti käivitamisest. Kui see ei aita, tuleb termokaitse
sulatamiseks kasutada mõnda muud kütteallikat.
NB!

Termokaitse korrektse töö tagamiseks tuleb enne täieliku töö
alustamist lasta sellel täielikult sulada. Veenduge, et seadme
käivitamisel ringleb vesi kogu seadmes.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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6.6 Elektrikalorifeer (kood ETAB-EV, ETKB-EV, ETAB-SV)
•

ETAB-EV seadme koostamiseks

•

ETAB-SV seadme koostamiseks reversseeritava soojuspumbaga

•

ETKB-EV õhukanalile paigaldamiseks

Elektrikalorifeer (ETAB-EV, ETAB-SV)

Elektrikalorifeer suurusega 04-12 (ETKB-EV)

Kalorifeer koosneb „katmata” elektriküttetennidest. Tolmu või muude lisandite
oluline kogunemine küttevarrastele põhjustab nende liigset kuumenemist. See
võib lühendada nende kasulikku eluiga. See võib levitada ka põlenud tolmu
lõhna ja halvemal juhul võib sellega kaasneda tuleoht. Ülekuumenenud
elektriküttevardad võivad deformeeruda või nende vedrustuse kinnitusdetailidest
lahti tulla ja õhku ebaühtlaselt kuumutada.

Kontrollimine
Kontrollige, kas elektriküttevardad on õigesti paigutatud ja kas need pole
mingil moel deformeerunud.

Puhastamine
Puhastage pindu tolmuimejaga ja/või pühkige kõiki pindu niiske lapiga.

Funktsioon
1. Vähendage küttevajadust, alandades ajutiselt temperatuuri seadistust
(seadepunkti) nii, et kõik elektriväljundid (kontaktorid) lülituvad välja.
2. Seejärel suurendage järsult seadepunkti väärtust ja kontrollige, kas
elektriväljundid lülituvad sisse.
3. Taastage temperatuuri seaded.
4. Peatage ventilatsiooniseade (Tähelepanu! Ärge katkestage vooluahelat
kaitselülitiga). Kõik elektriväljundid peaksid välja lülituma (= kontaktorid on
asendis OFF). Ventilatsiooniseadme peatamine võib võtta aega umbes 2 -5 minutit, et ventilaatorid saaksid seadet jahutada.
Elektrikalorifeer on varustatud topelt ülekuumenemiskaitsetega. Üks
automaatselt tagastuv piiraja tuleks seada temperatuurile 70°C.
Käsitsi tagastatav ülekuumenemiskaitse lülitab kalorifeeri välja temperatuuril 120
ºC ning asetseb kaanel, kohe kalorifeeri juures. Enne kaitsme ennistamist
tuleb ülekuumenemise põhjus välja selgitada ja kõrvaldada.
Pidage silmas, et ülekuumenemise risk kasvab koos vähenenud õhuhulgaga. Õhuvoolu
kiirus ei tohiks olla väiksem, kui 1,5 m/s.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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6.7 Veekalorifeer (kood ETKB-VK)

Jahutuskalorifeer
Jahutuskalorifeer koosneb paljudest vasktorudest, millele on pressitud
alumiiniumlamellid. Kalorifeeri läbilaskevõime väheneb, kui torude
pindadele kogunevad lisandid.
See mitte ainult ei vähenda kalorifeeri soojusülekannet, vaid suurendab ka
rõhulangust õhu poolel.
Isegi kui seade on varustatud kvaliteetse filtriga, koguneb tolm aja jooksul
lamellide esipinnale (õhuvõtu pool). Kondensaadi kogumiseks ja
eemaldamiseks on kalorifeeri alla paigutatud äravooluga tilkumisalus.

Kontrollimine

Kontrollige:
1. Kontrollige, et lamellid ei ole deformeerunud.
2. Kontrollige, et veesärk ei leki.
3. Kontrollige, kas jahutusenergia jaotub kalorifeeri pindadele ühtlaselt
(töötamise ajal)
4. Tilkumisalus ja äravool koos vesilukuga (vajadusel puhastage)
5. Kontrollige, kas vesilukk (ilma tagasilöögiklapita) on veega täidetud.

Puhastamine

Kui lamellid on määrdunud, puhastage neid sisselaskeava küljelt tolmuimejaga
või puhuge need väljalaske küljelt suruõhuga ettevaatlikult puhtaks. Raskesti
eemaldatava mustuse korral kasutage pehmet leeliselist pesuvahendit.
Lisateavet leiate jaotisest Cooling coil, cleaning aadressil ivprodukt.docfactory.com.

Õhutamine

Vajaduse korral puhuge kalorifeeri torud õhuga läbi. Õhutuskruvid paiknevad
kalorifeeri ülemises osas.

Funktsioon

Kontrollige, et kalorifeer eraldab soojust. Seda saab teha temperatuuri
seadistuse ajutise muutmisega (seadistatud väärtuse suurendamine). Pange
tähele, et jahutus on blokeeritud, kui välistemperatuur langeb alla jahutuse
käivitamiseks seatud väärtuse.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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6.8 Ventilaator (kood ECX)
Ventilaatori ülesandeks on transportida õhku läbi süsteemi, st ventilaator peab
ületama õhujaotajates, õhukanalites ja ventilatsiooniseadmes voolutakistuse.
Ventilaatori pöörete arv on reguleeritud selliselt, et toota vajalikku õhukogust. Kui
ventilaator toodab väiksema koguse õhku, halveneb süsteemi normaalne töö.
•

Kui sissepuhke õhu kogus on liiga madal, kaob süsteemis tasakaal, mis
põhjustab probleeme õhu liikumisel.

•

Kui väljatõmbe õhuvool on liiga väike, on ventilatsiooni võimsus ebarahuldav.
Tasakaalu puudumine võib ka hoonesse suunata ka niisket õhku.
Üks põhjus, miks ventilaatorid tekitavad liiga vähe õhuvoolu, võib olla see, et
tööratta labadele on kogunenud mustust ja tolmu.
HOIATUS!
Kõrgepinge, vigastusoht.
Enne tööde teostamist/seadme hooldust lülitage seade
juhtseadme hoolduslüliti abil välja, seejärel pöörake turvalüliti
asendisse 0 ja lukustage see.
HOIATUS!

Pöörlev ventilaatori tööratas, kehavigastuste oht.
Lülitage seade juhtseadme hoolduslüliti abil välja, seejärel
pöörake turvalüliti asendisse 0 ja lukustage see. Oodake
vähemalt 3 minutit enne teenindusluukide avamist.
2
2
1

1

3
3

Ventilaatori näide, suurus 04-06

Ventilaatori näide, suurus 09-21

1. Elektrimootor koos juhtseadmega
2. Ventilaatori tööratas
3. Vibropukside kinnitused
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Kontrollimine
9

8

7

64

5

1

6

4
1
2
8

3

3
4
1

2
1

5

Ventilaatori näide, suurus 04-06

1. Kruvid (vibratsioonikaitse)
2. Ühendusplaat
3. Sisendkoonus
4. Vibropukside kinnitused
5. Alumine vibropuksi tugi
6. Ülemine vibropuksi tugi
7. Ventilaatori tööratas koos mootoriga
8. Serva kate
9. Ventilaatori tugi, ülemine

Ventilaatori näide, suurus 09-21

1. Küljekatte kruvid
2. Tihvtid
3. Vibropukside kinnitused
4. Mootor
5. Ventilaatori tööratas
6. Küljekate

Eemaldage ventilaatori maanduse üks ots. Vajadusel avage mootori kaabli
kiirühendus.
Suurustele 04-06: Eemaldage ühendusplaadi (element 2) kruvid (element 1)
ja vabastage ventilaator vibratsioonivastaste tugede (element 6) ülemiste ning
alumiste avade küljest.
Suurustele 09-21: Eemaldage kruvid (element 1) ja tihvtid (element 2).
Eemaldage küljekate (element 6). Tõmmake ventilaatorid välja (ventilaator ja
mootor on paigaldatud küljerelssidele).
2. Kontrollige, kas ventilaatori tööratas pöörleb kergesti, on tasakaalus ja ei
vibreeri. Kontrollige ka, kas tööratas on puhas. Tasakaalu puudumine võib
olla tingitud tööratta labade kattest või kahjustustest.
3. Kuulake mootori laagrite heli. Kui laagrid on heas seisukorras, kuulete kerget
surinat. Kraapiv või pulseeriv heli võib tähendada, et laagrid on kahjustatud
ning seadet tuleb hooldada.
4. Suurustele 04-06: Veenduge, et mootoriga ventilaatori tööratas (element 7)
on kindlalt ülemisse ventilaatori toe (element 9) külge kinnitatud ja kas need
pole külgsuunas sisendkoonuse (element 3) suhtes nihkunud. Samuti
kontrollige, kas sisendkoonus on korralikult kinnitatud. Kontrollige, et
vibropukside kinnitused (element 4) on terved ja korralikult paigaldatud.
5. Suurustele 09-21: Ventilaatori tööratas (element 5) ja mootor (element 4) on
paigaldatud vibropukside kinnitustega raamile. Kontrollige, et vibropukside
kinnitused (element 3) on terved ja korralikult paigaldatud.
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6. Suurustele 04-06: Veenduge, et ventilaatori toe ülaosa (element 9) ja
servakate (element 8) istuks kindlalt.
7. Kontrollige nii kinnituspolte, kruvisid kui ka vibratsiooniseadmeid ja
tugesid.
8. Kontrollige, et ühendusplaadi (element 1) ühendusava ümber paiknev
tihend on terve ja kindlalt paigaldatud.
9. Kontrollige, kas mõõtevoolikud on kindlalt iga mõõtmisnipli külge kinnitatud.
10. Paigaldage ventilaator tagasi.
11. Kontrollige õhuvoolu;
– juhtimisseadmetega seadmete (kood MX) õhuhulga näidu kuvamist
Climatixi ekraanil.
– ∆p mõõtmisega voolu mõõtmise ühendustes (mõõteväljundites)
+/– ilma juhtimisseadmeteta seadmetel (kood UC, MK või US)

Kasutage seadme õhuvoolu silti ja vaadake, milline vooluhulk vastab mõõdetud
väärtusele ∆p.
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Õhuvoolu sildi näide

Puhastamine
1. Järgige kontrollimise punkti 1.
2. Puhastage ventilaatori labad mustusest. Kasutage pehmet leeliselist
puhastusvahendit.
3. Mootori välispinnad tuleb puhastada tolmust, mustusest ja õlist. Puhastage
kuiva lapiga! Raskesti eemaldatava mustuse korral kasutage pehmet
leeliselist pesuvahendit. Mootor võib tõenäoliselt üle kuumeneda siis, kui
paksud mustusekihid takistavad õhu sisenemist mootorisse staatori
struktuuri jahutamiseks.
4. Puhastage ventilatsiooniseadme sisemust tolmuimejaga nii, et osakesed ei
lenduks kanalisüsteemi.
5. Puhastage ülejäänud osasid samamoodi nagu tööratast. Kontrollige,
kas sisendkoonused on kindlalt fikseeritud.
6. Järgige kontrollimise punkte 10-11.
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6.9 Ühuklapp (kood ETSP-UM, ETSP-TR, ETRL)
• ETSP-UM - sulgklapp, pöörlev soojusvaheti ja vastuvoolu soojusvaheti
• ETSP-TR - klapp juhitud rootori läbipuhke saavutamiseks
• ETRL - tagasivoolu klapp, pöörlev soojusvaheti

Õhuklapp TER-04 (ETSP-UM, ETSP-TR)

Õhuklapi suurused 04-21 (ETSP-UM, ETSP-TR, ETRL)

Õhuklappide ülesandeks on reguleerida õhu liikumist. Kasutusvead võivad viia
purunemiseni, mis võib põhjustada seadmes tõsiseid tagajärgi.

• Kui välisõhu õhuklapp ei täida alljärgnevaid funktsioone: - ei avane täielikult, see
vähendab õhuvoolu
- ei sulgu täielikult, kui seade seiskub, võib kalorifeer külmuda tihendage korralikult (lekkeid) kohti, mis võivad suurendada energiakasutust.

• Kui rootori läbipuhke õhuklapp ei tööta või pole seda õigesti reguleeritud, kanduvad
võimalikud väljatõmbeõhu lõhnad rootori kaudu tõenäoliselt sissepuhkeõhku.

Kontrollimine
1. Kontrollige õhuklapi ajami avariiseiskamise toimimist.
2. Kontrollige, kas suletud õhuklapp on tihedalt sulgunud. Kui need pole
tihedad, reguleerige õhuklapi ajamit nii, et see oleks tihedalt
kinnitatud (ei kehti reguleerimise õhuklappide kohta).
3. Kontrollige tihendit.
4. Kui õhuklapp ei tööta, kontrollige, et ajami mehhanismi/õhuklapi labade
piirkonda ei ulatuks ükski flantsi kinnituskruvi, mis võib õhuklapi tööd häirida.

Puhastamine
Puhastage õhuklapi labasid lapiga. Raskesti eemaldatava mustuse korral
kasutage pehmet leeliselist pesuvahendit.
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6.10 Mürasummuti (kood ETLD)

Mürasummuti TER-04

Mürasummuti suurus 04-21

Mürasummuti funktsioon on vähendada süsteemi müra.

Kontrollimine
Kontrollige, kas summutuselemendid on terved ja puhtad. Võtke vajadusel kasutusele
meetmed.

Puhastamine
Puhastage pindu tolmuimejaga ja/või pühkige kõiki pindu niiske lapiga.
Raskesti eemaldatava mustuse korral kasutage pehmet leeliselist
pesuvahendit.
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6.11 Jahutusseade (kood TEC) ja reversseeritav soojuspump (kood TTC)
Üldine
Jahutusseadme tööparameetreid ei tohi muuta, kui esmalt ei kontrollita, kas
eeldatavad muudatused jäävad seadme kasutusväärtuste piiridesse.

Lekkekontroll ja registreerimine
Lisateavet operaatori vastutuse kohta lekete kontrollimisel ja registreerimisel vt
jaotisest 2.6 Külmaagensi käitlemine.

Visuaalne
kontrollimine

Kontrollige:
1. Kahjustuste puudumist sissepuhke/väljatõmbe ribidel
2. Tilkumisalust ja äravoolu koos vesilukuga (vajadusel puhastage)
3. Kontrollige, kas vesilukk on veega täidetud.

Puhastamine

Kui lamellid on määrdunud, puhastage neid sisselaskeava küljelt tolmuimejaga
või puhuge need väljalaske küljelt suruõhuga ettevaatlikult puhtaks. Raskesti
eemaldatava mustuse korral kasutage pehmet leeliselist pesuvahendit.
Lisateavet leiate jaotisest Cooling coil, cleaning aadressil ivprodukt.docfactory.com.

Funktsioon

Kontrollige, kas jahutusseade töötab õigesti, langetades ajutiselt temperatuuri
seadistust (seadepunkti). Pange tähele, et jahutus on blokeeritud, kui
välistemperatuur langeb alla jahutuse käivitamiseks seatud väärtuse.
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7 Häirete haldamine ja tõrkeotsing
Juhtimisseadmetega seadmete (kood MX) korral saab häireinfot lugeda
Climatixi ekraanilt.
Juhtimisseadmeta üksuste (kood UC, MK, US) korral saab häireinfot lugeda
Careli ekraanilt.
Alarmide kuvamiseks vajutage alarmide sümbolit.

7.1 Jahutusseade (kood TEC) - suurused 04 ja 16–21
Tõrkeotsing alarmi korral
Kontrollimine
Kas Carel kuvab teadet
"High pressure switch
(16)"?

Võimalik põhjus
JAH ⇒ Kondensaatori õhuvool puudub
või on liiga madal
Defektne kõrgsurvelüliti

Lahendus
Kontrollige kondensaatori õhuvoolu.
Taastage rõhulüliti käsitsi.
Kontrollige/vahetage

EI ⇓
Kas Carel kuvab
alarmi "LOP"?

JAH ⇒ Ebapiisav külmaagensi kogus

Otsige leket, sulgege leke ning
lisage külmaagensit

Aurusti õhuvool puudub või on
liiga madal

Kontrollige/reguleerige voolu

Defektne aurustusventiil või
madalrõhu lüliti

Kontrollige/asendage

NO ⇓
Kas Carel kuvab alarmi
"(1)-(15), (17)-(29)"?
.

EI ⇓
Võtke ühendust
klienditoega

JAH ⇒ Faasirike/pinge rike

Ülekoormus/defektne astmeteta
kompressor

Kontrollige kolmefaasilist toidet, faase
ja neutraali. Lähtestage
sagedusmuundur, eemaldades
pinge minutiks või kauemaks.
Kontrollige, kas kompressor töötab
ilma probleemideta.
Lähtestage sagedusmuundur,
eemaldades pinge minutiks või
kauemaks. Kontrollige, kas
kompressor töötab ilma
probleemideta.
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Tõrkeotsing sümptomite kaudu
Probleem

Võimalik põhjus

Korrigeerimistoimingud

Madal jahutusvõimsus jahutatud objekti/
keskkonna temperatuur
on liiga kõrge

Toide on katkenud

Kontrollige automaatika-/
kaitselülitit ja kaitsmeid

Kompressor ei tööta.

Aurusti on külmunud

Aurusti õhuvool puudub või on liiga madal. Kontrollige, et mitte midagi ei takista
õhuvoolu.
Juhtpult on valesti
seadistatud/defektne.

Korrigeerige seadeid või vahetage
seade välja

Kompressor ei tööta

Vt sümptomit “Kompressor ei tööta”.

Toide on katkenud

Kontrollige automaatika-/
kaitselülitit ja kaitsmeid

Kompressor on avanud kaitseahela

Kontrollige ja vajadusel lähtestage.

Juhtpult on välja lülitatud

Käivitage juhtipult

Kompressori viga

Kontrollige/asendage

Aurustusventiil on valesti
eelseadistatud/defektne

Kontrollige/asendage

Ebapiisav külmaagensi kogus

Otsige lekkeid, sulgege leke ja lisage
külmaagensit

Madal sissepuhke õhu vool

Reguleerige voolu

Häire taastamine
Sagedusmuunduri või kaitseahela algatatud alarmi korral kompressor seiskub ja
grupialarmi relee pingestatakse. Alarmi kuvatakse juhtseadme menüüdes
„Operating information, compressors“ ja „Status: Alarm”.
Alarmi korral tuleb tõrge kõrvaldada, mille järel tuleb juhtploki nuppu "Alarm reset"
vajutada ja all hoida vähemalt 2 sekundit. Kui ohutusahela alarm korduvalt käivitub,
tuleb kohale kutsuda volitatud hooldusettevõtte esindaja.
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7.2 Jahutusseade (kood TEC) - suurused 06-12
Tõrkeotsing sümptomite kaudu
Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Kõrgerõhu lüliti on
aktiveerunud

Kondensaatori õhuvool puudub
või on liiga madal

Kontrollige kondensaatori õhuvoolu.
Kõrgsurvelüliti võis välja lülituda hetkelise
õhuvoolu puudumise tõttu, mille põhjustas
nt suletud õhuklapp, ummistunud filter või
valesti seatud ajajuhtimisprogramm.
Taastage rõhulüliti käsitsi.

Defektne kõrgsurvelüliti

Kontrollige/vahetage

Ebapiisav külmaagensi kogus

Otsige leket, sulgege leke ning
lisage külmaagensit.

Aurusti õhuvool puudub või on
liiga madal

Kontrollige/reguleerige voolu.

Defektne aurustusventiil või
madalrõhu lüliti

Kontrollige/asendage

Faasirike/pingerike

Kontrollige 1-faasilist toiteallikat, mõõtke
sisendpinget. Kontrollige kõrgsurvelülitit,
vajutades nuppu. Lähtestage
sagedusmuundur, eemaldades pinge
minutiks või kauemaks. Kontrollige, kas
kompressor töötab ilma probleemideta.

Ülekoormus/defektne astmeteta
kompressor

Lähtestage sagedusmuundur, eemaldades
pinge minutiks või kauemaks. Kontrollige,
kas kompressor töötab ilma probleemideta.

LOC alarm

LED ei põle või vilgub
rohelisena
sagedusmuunduril (vt ka
teavet allpool)

Inverteril põleb roheline valgusdiood (LED)
Muunduri trükkplaadil on roheline LED, mis näitab olekut:
Ei põle - puudub toiteallikas või on see vigane. Kui LED ei põle hoolimata õigest toiteallikast, võib
muunduris olla sisemine rike.
Põleb - tavarežiim, toiteallikas on korras.
Vilgub - inverteris on tuvastatud probleem. Lugege jaotist "Teave inverteri ja
kompressori alarmi kohta" lk 56 ja parandage viga.
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Teave inverteri ja kompressori alarmi kohta
Alarm Climatix (kood MX) Alarm Carel (kood UC, MK,
US)
Välisseadmed

AL P02 Compressor Drive:
PERIPHERALS_ERROR

Outside operating range

AL C01 Compressor Drive:
OUT_OF_ENVELOPE

Overcurrent

AL H01 Compressor Drive:
OVER_CURRENT

High DC voltage

AL H02 Compressor Drive:
DCLINK_VOLTAGE_HIGH

High inverter temp

AL H03 Compressor Drive:
DRIVE_TEMPERATURE_HIGH

Low supply voltage

AL H04 Compressor Drive:
SUPPLY_VOLTAGE_LOW

Selgitused ja parandusmeetmeid
Ühendusviga elektroonilise aurustusventiiliga.
Kompressor töötab piiratud kiirusega.
Kompressor on pikka aega töötanud väljaspool oma
tavapärast toimimispiirkonda ja on seiskunud.
Automaatne taaskäivitamine toimub 60 sekundi
möödumisel. Pärast 10 korduvat
taaskäivitamiskatset tuleb viga kõrvaldada ja alarm
lähtestada.
Registreeriti liiga kõrge vool ja inverter seiskus. Alarmi
võib põhjustada nt puudu faas (toiteallikal), maandus,
lühis, kompressori rike või muunduri sisemine rike.
Alarm tuleb pärast korduvaid käivitamiskatseid
lähtestada.
Registreeriti liiga kõrge pinge. Alarmi võib põhjustada nt.
elektrikatkestus. Pärast 10 korduvat alarmi tuleb viga
kõrvaldada ja alarm lähtestada.
Inverteris on registreeritud liiga kõrge temperatuur (>
115 ° C) ja muundur on seiskunud.
Alarmi võib põhjustada nt defektne jahutusventilaator,
blokeeritud õhuvool või ebatavaliselt kõrge ümbritseva
õhu temperatuur. Alarm tuleb lähtestada.
Registreeritud on liiga madal toitepinge (<180 V).
Kontrollige pinge taset. Kui pinge saavutab normaalse
taseme, taaskäivitub muundur.
Alarm võib olla tingitud kõrgsurvelüliti välja
lülitamisest (inverter kaotab kogu jõu).
Lähtestamiseks vajutage rõhulüliti nuppu.

High hot gas temp

AL D01 Compressor Drive:
DISCHARGE_TEMP_HIGH

Hot gas temp error

AL D03 Compressor Drive:
DISCHARGE_TEMP_INVALID

MB communication error

AL D04 Compressor Drive:
MODBUS_COM_TIMEOUT

Registreeritud on liiga kõrge külmaagensi
temperatuur.
Inverter proovib taaskäivituda, kui normaalne
temperatuur on registreeritud. Pärast 10 korduvat
taaskäivitamiskatset tuleb viga kõrvaldada ja alarm
lähtestada.
Kuuma gaasi temperatuuri signaal on vigane.
Tõenäoliselt on viga juhtmestikus või anduris.
Inverter peatatakse ja taaskäivitub, kui rike on
kõrvaldatud.
Inverter on kaotanud Modbus-ühenduse Climatixi
juhtimisseadmetega ja peatunud.
Kontrollige kõrgsurvelülitit, vajutades nuppu.
Kui side on taastatud, käivitatakse muundur
automaatselt 2 minuti pärast.
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MOC safety

AL D06 Compressor Drive:
MOC_SAFETY

Mootorile orienteeritud automaatika tuvastas tõrke. Inverter
on peatatud.
Vead tuleb kõrvaldada ja alarmid lähtestada.
Alarm võib olla tingitud kõrgsurvelüliti välja lülitamisest
(inverter kaotab kogu jõu). Lähtestamiseks vajutage
rõhulüliti nuppu.

Low DC voltage

AL D07 Compressor Drive:
DCLINK_VOLTAGE_LOW

Low pressure error

AL D09 Compressor Drive:
SUCTION_PRESS_INVALID

High pressure error

AL D10 Compressor Drive:
CONDENSEPRESS_INVALID

High pressure low

AL D12 Compressor Drive:
CONDENSER_PRESS_LOW

Too many starts

AL D15 Compressor Drive:
RESTART_TOO_FREQUENTLY

Alalisvoolu pinge inverteris on liiga madal.
Inverter on peatatud.
Kui pinge saavutab normaalse taseme, taaskäivitub muundur.
Vale rõhu signaal madalsurve jaoks (imemiskülg).
Tõenäoliselt on viga juhtmestikus või anduris. Inverter
peatatakse ja taaskäivitub, kui rike on kõrvaldatud.
Vale rõhu signaal kõrgsurve jaoks. Tõenäoliselt on viga
juhtmestikus või anduris. Inverter peatatakse ja taaskäivitub,
kui rike on kõrvaldatud.
Kondensaatori rõhk on pärast käivitamist liiga madal. Pärast
10 korduvat alarmi tuleb viga kõrvaldada ja alarm
lähtestada.
Kompressorit on 10-minutilise perioodi jooksul liiga palju
kordi taaskäivitatud ja muundur seiskus.
Alarm tuleb lähtestada. Kontrollige,
kas õhuvool on õige.
Valige kompressori käivitamise viivitus 3 minutiks pärast
kompressori väljalülitamist.
Seadmega UC/MK/US: Kontrollige, et jahutusrežiimi
käivitav/peatav regulaator ei oleks liiga kiire, nii et
jahutusrežiim vahelduks režiimi ON ja OFF vahel. 10
minutiga on lubatud maksimaalselt kuus starti; vastasel
juhul aktiveeritakse alarm.

Internal inverter error

AL D16 Compressor Drive:
INTERNAL_ERROR

Registreeriti sisemise kommunikatsiooni viga ja inverter
seiskus. Selle tõrke ilmnemisel ei saa inverterit taaskäivitada.

Cooling unit alarm: High
pressure switch

AL C02 Compressor 1:

Alarmi edastas aktiveerunud kõrgsurvelüliti.

Alarm

Lähtestamiseks vajutage rõhulüliti nuppu.

Outdoor temp error

AL P01 B03 Ambient temp.
probe fault or disconnected

Inverter ei võta vastu ümbritseva õhu temperatuuri väärtust
ega suuda reguleerida kompressori soojust.

-

AL G01 Clock Board fault or
not connected

-

–

AL G02 Extended memory

–

Fault
Com.Modbus alarm
Danfoss: Alarm

AL D18 Modbus communication:
Compressor drive AOC

Alarm võib olla tingitud kõrgsurvelüliti välja
lülitamisest (inverter kaotab kogu jõu).
Lähtestamiseks vajutage rõhulüliti nuppu.

AL D18 Modbus communication:
Compressor drive MOC
AL D18 Modbus communication:
Compressor drive EEV
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Kõrgsurvelüliti alarm
Kui kõrgsurvelüliti on välja lülitatud, kuvatakse teade “Cooling unit alarm: Alarm”.
Kuna inverter kaotab kõrgsurvelüliti väljalülitamisel toitepinge, kuvatakse ka
sidevea häire: “Com.Modbus alarm Danfoss: Alarm”.

Häire
taastamine

•

Lähtestage väljalülitatud kõrgsurvelüliti põhjustatud alarmid käsitsi, vajutades
rõhulüliti punast nuppu.

•

Lähtestage inverterist või kompressorist tulenevad alarmid, lülitades seadme
(inverteri) toite vähemalt üheks minutiks välja.
Rõhulüliti lähtestamise nupp
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7.3 Reversseeritav soojuspump (kood TTC)
Alarmide tõrkeotsing
Kontrollimine
Kas kõrgsurve lüliti
on aktiveerunud?

Võimalik põhjus
JAH ⇒ Kondensaatori õhuvool puudub
või on liiga madal
Defektne kõrgsurvelüliti

Lahendus
Kontrollige kondensaatori õhuvoolu.
Taastage rõhulüliti käsitsi.
Kontrollige/vahetage

EI ⇓
Kas kuvatakse
alarmi “118 Compr 1,
Low evaporation pressure” või
“176 Compr 2, LowEvapPressure”?
EI ⇓
Kas sagedusmuunduril
vilgub punane LED?

YES ⇒ Ebapiisav külmaagensi kogus

Aurusti õhuvool puudub või
on liiga madal

Kontrollige/reguleerige voolu.

Defektne aurustusventiil

Kontrollige/asendage

JAH ⇒ Faasirike/pinge rike

Ülekoormus/defektne astmeteta
kompressor

EI ⇓
Kas kuvatakse
alarmi
“189 Phase Rotation
order”?

Otsige leket, sulgege leke ning
lisage külmaagensit

Kontrollige kolmefaasilist toidet,
mõõtke sissetulevat pinget.
Lähtestage sagedusmuundur,
eemaldades pinge minutiks või
kauemaks. Kontrollige, kas
kompressor töötab ilma
probleemideta.
Lähtestage sagedusmuundur,
eemaldades pinge minutiks või
kauemaks. Kontrollige, kas
kompressor töötab ilma
probleemideta.

JAH ⇒ Kompressori 2 toitepinge vale
faasijärjestus

Lülitage pinge välja ja vahetage
kaks sissetulevat faasi omavahel

JAH ⇒ Jahutil ThermoCooler HP puudub
toitepinge 3 × 400V

Ühendage toitepinge

EI ⇓
Kas kuvatakse
alarmi “94
Drive
offline”?
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Teave inverteri ja kompressori alarmi kohta
Climatix alarm

Selgitused ja parandusmeetmeid

Sum alarm

Summaalarm, kontrollige Carelist alarmi, vt tabelit allpool.

Alarm C1 R. pressure switch

Kõrge rõhu lüliti on välja lülitatud või sagedusmuunduri alarm.

Alarm C1 EEV motor fault

Aurustusventiili elektririühenduse rike.

Alarm C1 low pressure sensor

Madala rõhu anduri voolukatkestus või lühis. Kontrollige seadme Carel
ühendusi, juhtmeid ja andureid.

Alarm C1 suction gas sensor

Voolukatkestus või lühis imemisgaasi anduris. Kontrollige seadme Carel
ühendusi, juhtmeid ja andureid.

Alarm C1 high pressure sensor

Kõrge rõhu anduri toite katkestus või lühis. Kontrollige seadme Carel
ühendusi, juhtmeid ja andureid.

Alarm C1 low overheating

Madalast ülekuumenemisest põhjustatud kompressori seiskumine.

Alarm C1 LOP

Madalast aurustumistemperatuurist põhjustatud kompressori seiskumine.

Alarm C1 MOP

Kompressori seiskumine on põhjustatud kõrgest aurustumistemperatuurist.

Alarm C1 communication EVD

Rike EVD-ga suhtlemisel (aurustusventiili automaatika).

Alarm C1 low suction gas temp

Madal imemisgaasi temperatuur.

Careli alarm

Selgitused ja parandusmeetmeid

76 Drive MainsPhaseLoss
81 Drive U_phaseLoss

Kontrollige, kas kõik kolm faasi on sagedusmuunduriga ühendatud.

82 Drive V_phaseLoss
83 Drive W_phaseLoss
94 Drive offline

Sagedusmuunduriga puudub side. Kontrollige, kas sagedusmuundur on
pingestatud 3-faasilise pingega 400 V.

118 Compr 1, Low evaporation pressure

Ahel 1, madal aurustumistemp/rõhk. Kontrollige lekkeid jahutusahelas.

121 Compr 1, High pressure switch

Ahel 1, kõrge rõhu lüliti on välja lülitatud. Kontrollige õhuvoolu ja
tuleohusiibrit.
Ahel 1, kõrge rõhu lüliti on välja lülitatud. Kontrollige õhuvoolu ja
tuleohusiibrit.

180 Compr 1, High pressure switch

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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Tõrkeotsing sümptomite kaudu
Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Madal jahutusvõimsus jahutatud objekti
temperatuur on liiga
kõrge

Toiteallikas on katkenud

Kontrollige automaatika/
ohutuslülitit ja kaitsmeid.

Eraldi toiteallikas pole ühendatud

Ühendage toiteallikas

Aurusti õhuvool puudub või on liiga
madal

Kontrollige, et mitte midagi ei takista õhuvoolu.

Juhtpult on valesti seadistatud/
defektne

Korrigeerige seadeid või vahetage seade
välja

Toide on katkenud.

Kontrollige automaatika-/
kaitselülitit ja kaitsmeid.

Vale faasijärjestus (kompressor 2)

Vahetage kaks sissetulevat faasi

Kompressor on avanud ohutusahela

Kontrollige ja vajadusel lähtestage

Vigane kompressor

Kontrollige/asendage

Aurustusventiil on defektne

Kontrollige/vahetage

Ebapiisav külmaagensi kogus

Otsige leket, sulgege leke ning
lisage külmaagensit.

Madal sissepuhke õhuvool

Reguleerige vooluhulka

Kompressor ei tööta.

Aurusti külmumine
(kütterežiim)

Häire
taastamine

Sagedusmuunduri või kaitseahela algatatud alarmi korral kompressor seiskub ja
grupialarmi relee pingestatakse. Alarmi kuvatakse juhtseadme menüüdes
„Operating information, compressors“ ja „Status: Alarm”.
Alarmi korral kasutage rikke kõrvaldamiseks vajalikke meetmeid ja seejärel
hoidke juhtploki nuppu "Alarm reset“ all 3 sekundit. Kui ohutusahela alarm
korduvalt käivitub, tuleb kohale kutsuda volitatud hooldusettevõtte esindaja.

Pideva tootearenduse tõttu võivad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
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