INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakryta klawiatura
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wa ne informacje techniczne oraz wskazówki
dotycz ce bezpiecze stwa pracy.
Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji przed wypakowaniem, monta em i
ka d inn czynno ci zwi zan z prac przy szafie sterowniczej.

Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.; Al. Krakowska 90a, S kocin Stary; 05-090 Raszyn
Tel. (022) 720-6773 do 75; faks: (022) 720-5764
e-mail: biuro@rosenberg.com.pl; http://www.rosenberg.com.pl

Strona 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis tre ci

Strona

1.

Bezpiecze stwo ........................................................................................................3

2.

Specyfikacja ..............................................................................................................4

3.

Skrócony opis ...........................................................................................................5

4.

Skrócona instrukcja obsługi ....................................................................................6

5.

Komunikaty alarmowe..............................................................................................7

6.

Instrukcja obsługi panela sterowniczego LCD .......................................................8

7.

Monta i uruchomienie ........................................................................................... 17

8.

Układy poł cze dla trójdrogowego zaworu mieszaj cego ................................. 22

9.

Siłownik zaworu trójdrogowego RVM 24 .............................................................. 23

10.

Zawór trójdrogowy RVR ......................................................................................... 24

11.

Czujniki temperatury .............................................................................................. 26

12.

Termostat przeciwzamro eniowy .......................................................................... 27

13.

Siłownik przepustnicy ............................................................................................ 28

14.

Ró nicowy czujnik ci nienia.................................................................................. 29

15.

Czujnik przepływu powietrza ................................................................................. 30

16.

Konserwacja i piel gnacja ..................................................................................... 31

17.

Serwis, adres producenta ...................................................................................... 31

Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.; Al. Krakowska 90a, S kocin Stary; 05-090 Raszyn
Strona 2

Tel. (022) 720-6773 do 75; faks: (022) 720-5764
e-mail: biuro@rosenberg.com.pl; http://www.rosenberg.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.

BEZPIECZE STWO

Symbole dotycz ce bezpiecze stwa pracy
Poni sze symbole informuj o okre lonych zagro eniach lub stanowi wskazówki dotycz cych
bezpiecze stwa pracy.

Uwaga! Miejsce niebezpieczne! Wskazówka bezpiecze stwa!

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem lub wysokie napi cie!

Ostrze enie przed wybuchow atmosfer !

Niebezpiecze stwo zgniecenia!

Zagro enie dla ycia! Nie wchodzi pod zawieszony ładunek!

Ostro nie! Gor ca powierzchnia!

Wa ne wskazówki, informacje!
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2.

SPECYFIKACJA
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3.

SKRÓCONY OPIS

Regulacja temperatury:
Szafy sterownicze Airtronic D zostały zaprojektowane specjalnie do sterowania naszymi
centralami i zapewniaj optimum komfortu i bezpiecze stwa przy obsłudze, kontroli i serwisie
instalacji. Zastosowana jest w nich najnowocze niejsza technologia DDC. W ród zalet tej
technologii nale y podkre li mo liwo dostosowania do potrzeb konkretnego klienta dla bardzo
wielu przypadków zastosowa . Szafy sterownicze Airtronic D s wytwarzane zgodnie z normami
VDI. Mog by stosowane do regulacji wentylatorów z nap dem pasowym nap dzanych silnikami
konwencjonalnymi oraz wentylatorów nap dzanych silnikami z wiruj c obudow . Szafy
sterownicze wyst puj dla 2 rodzajów regulacji:
- regulacji temperatury powietrza nawiewanego
- regulacji temperatury powietrza pomieszczeniowego lub wywiewanego w zale no ci od min. i
maks. nastawy temperatury nawiewu.
Mo liwe warianty (bez uwzgl dnienia ró nych schematów blokowych)
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4.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ilustracja zakrytej klawiatury
Przycisk Menu: Wy wietlane s tutaj najwa niejsze parametry systemu. Nale do nich: data i
godzina, temperatura zewn trzna, temperatura powietrza nawiewanego, temperatura
pomieszczeniowa oraz status instalacji. Za pomoc strzałek mo na przeł cza mi dzy dwoma
menu.
Przycisk Konserwacja: Pozwala na sprawdzenie ilo ci godzin pracy zainstalowanych urz dze .
Do przewijania słu przyciski strzałek.
Przycisk Drukarka: Tutaj, pod warunkiem zainstalowanego zł cza szeregowego, mo na
uruchomi wydruk lub zaprogramowa wydruk cykliczny.
Przycisk We/Wy: W tym menu mo na sprawdzi stan wszystkich wej i wyj , ustawienie
zaworów, przepustnic oraz bieg wentylatorów. Do przewijania słu przyciski strzałek.
Przycisk Zegar: Po naci ni ciu tego przycisku na ekranie ukazuje si aktualna godzina oraz data.
Poprzez ponowne naci ni cie tego przycisku mo na nastawi czas lub program tygodniowy.
Przycisk SET: Tutaj ustawiane s warto ci zadane temperatur, wentylatorów oraz ustawie
przepustnic komory mieszania. Do przewijania słu klawisze strzałek. Zmian wybranego
parametru, nale y potwierdzi klawiszem ENTER. Kursor przeskoczy wtedy na edytowany
parametr, którego warto mo na zmieni przyciskami strzałek. Zmieniona warto zostaje
zapisana przez potwierdzenie klawiszem ENTER. Nast pnie za pomoc przycisków strzałek
mo na wybra kolejny parametr.
Przycisk PROG: Menu chronione jest przed nieautoryzowanym dost pem hasłem numerycznym.
Mo na tu np. zmienia czasy otwarcia zaworów i przepustnic, konfiguracj instalacji, wykonania
specjalne centrali oraz parametry regulacji.
Przycisk INFO: Tu mo na wy wietli informacje o wariancie układu regulacji i szafy sterowniczej.
Przycisk alarmów: Pod tym klawiszem kryje si tzw. historia alarmów. W pami ci zapisywanych
jest 10 ostatnich komunikatów alarmowych z dat i godzin , które mo na tutaj sprawdzi . Ostatni
komunikat zast powany jest zawsze przez najnowszy.
Przycisk Rosenberg: Ten przycisk jest wolny. Mo na go dowolnie zaprogramowa zgodnie z
yczeniem klienta. Aktualnie przycisk ten w zadanym czasie zamyka przepustnic powietrza
recyrkulacyjnego i wł cza wentylatory na pełen bieg (funkcja przewietrzania). Ponowne naci ni cie
przycisku wył cza przewietrzanie.
Aktywne menu sygnalizowane jest
przyciskiem.

wiec c

si

diod

z lewej strony nad
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5.

KOMUNIKATY ALARMOWE

1.

Zakłócenie pracy wentylatorów: Wentylatory posiadaj wbudowany termokontakt, który
otwiera si po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika. Po zadziałaniu
termokontaktu wentylator zostaje wył czony. Po ochłodzeniu si silnika termokontakt
zamyka si i wentylator uruchamia si automatycznie, za komunikat alarmowy znika z
ekranu. Komunikat alarmowy jest zapisywany w rejestrze alarmów, sk d mo e zosta
wywołany.
Zabezpieczenie przeciwzamro eniowe: Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest przed
zamro eniem termostatem kapilarnym, który otwiera si przy przekroczeniu temperatury
zamarzania. W przypadku zadziałania termostatu zawór mieszaj cy musi zosta całkowicie
otwarty, pompa obiegowa zał czona, wentylatory wył czone, za przepustnica powietrza
zewn trznego wzgl. przepustnica powietrza obiegowego musi zosta przeł czona na
powietrze recyrkulacyjne. Gdy styk kapilarny z powrotem si zamknie, instalacja zostaje
ponownie uruchomiona. W przypadku przepustnic powietrza mieszanego udział wie ego
powietrza zostaje przy tym automatycznie zredukowany o 10%. W rejestrze alarmów zostaje
zapisany komunikat. Przy ponownym zadziałaniu zabezpieczenia przed zamarzaniem
instalacja pozostaje unieruchomiona do czasu r cznego jej odblokowania na pulpicie
sterowniczym. Przed r cznym odblokowaniem nale y koniecznie znale przyczyn alarmu.
Kontrola filtrów: Filtry s nadzorowane przez czujnik ró nicy ci nie , którego zadziałanie
nast puje po osi gni ciu nastawionej ró nicy ci nie . Na ekranie wy wietlana jest
informacja, który filtr musi zosta oczyszczony. Po potwierdzeniu alarm przenoszony jest do
rejestru alarmów.
Ogie , dym: Do układu regulacji mo na podł czy czujk po arow lub dymow . Po
wykryciu ognia lub dymu wentylatory s wył czane, za ich ponowne zał czenie nast puje
dopiero po potwierdzeniu komunikatu. Komunikat alarmu zapisywany jest z dat i godzin w
rejestrze alarmów.
Zakłócenie pracy pomp obiegowych: W przypadku zadziałania wył cznika termicznego
silnika lub bezpiecznika pompy na ekranie wy wietlany jest komunikat, który nast pnie
zapisywany jest w rejestrze alarmów po usuni ciu zakłócenia.
Kontrola oblodzenia krzy owego wymiennika ciepła / KVS: Oblodzenie jest rejestrowane
za po rednictwem ró nicy ci nienia na wywiewie. Gdy na ekranie pojawi si komunikat,
nale y całkowicie otworzy przepustnic obej cia. W systemie KVS obieg zostaje zamkni ty.
Ciepły strumie powietrza wywiewanego usuwa oblodzenie. Po usuni ciu oblodzenia
instalacja podejmuje normaln prac . Komunikat zapisywany jest w rejestrze alarmów.
Kontrola przepływu powietrza: Gdy do instalacji podł czone s czujniki rejestruj ce
przepływ powietrza, ich zadziałanie wy wietla na ekranie odpowiedni komunikat. Zakłócenie
znika automatycznie po usuni ciu usterki. Po potwierdzeniu komunikat umieszczany jest w
rejestrze alarmów. W razie zastosowania elektrycznych elementów grzejnych czujniki
przepływu s bezwzgl dnie konieczne. W przypadku zmniejszenia si przepływu powietrza
poni ej po danej warto ci elementy grzejne zostaj wył czone i zablokowane.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

W rejestrze alarmów zapisywanych jest 10 ostatnich komunikatów
z dat i godzin .

Mo na je wywoływa przyciskiem alarmów
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6.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PULPITU STEROWNICZEGO LCD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zał czanie i wył czanie centrali
Wy wietlanie najwa niejszych parametrów centrali
Poziom konserwacji
Praca drukarki
Wy wietlanie wej / wyj cyfrowych i analogowych
Ustawianie godziny i programu tygodniowego
6a. Ustawianie daty / godziny,
6b. Ustawianie programu tygodniowego
Modyfikowanie warto ci zadanych (temperatury, bieg wentylatorów, udziału wie ego
powietrza…) i aktywowanie programu tygodniowego
Poziom producenta, wej cie mo liwe tylko poprzez kod numeryczny
Informacje o producencie i instalacji (np. funkcje specjalne)
Historia alarmów
Funkcja przewietrzania
Zakłócenie pracy instalacji
Tryb nocny, funkcja - GRZANIE i CHŁODZENIE, kompensacja letnia/zimowa

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. Zał czanie i wył czanie centrali
Obja nienie:
Centrala jest wył czona. Naci ni cie przycisku „on-off” powoduje
uruchomienie urz dzenia. Po ok. 3 sekundach pojawia si okienko na
wy wietlaczu pokazane na dole z lewej strony. Oprócz tego podczas pracy
1.
centrali wieci si pod wietlenie tego klawisza.
Przez ponowne naci ni cie przycisku „on-off” central mo na z powrotem
wył czy . Po ok. 3 sekundach na wy wietlaczu ukazuje si okienko z prawej
strony.
2.

2. Wy wietlanie najwa niejszych parametrów centrali
Obja nienie:
- Bez modułu zegarowego w górnym wierszu wy wietlane jest „Rosenberg
1.
GmbH”.
- Przeł czanie mi dzy wy wietlanymi oknami
- Bez podł czonego czujnika temperatury zewn trznej mo na wywoła tylko
2.
lewe okno.
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3. Konserwacja
1.
2.

Obja nienie:
- Wy wietlane s godziny pracy podł czonych urz dze
- Przeł czanie mi dzy poni szymi oknami. Bez podł czonej nagrzewnicy
elektrycznej w miejsce godzin wstawiane s 3 kreski.

4. Tryb pracy drukarki
Obja nienie:
- Programowanie cyklicznego wydruku lub uruchamianie wydruku
natychmiastowego
- Brak mo liwo ci podł czenia drukarki oznajmiane jest specjalnym
1.
komunikatem (p. u dołu z prawej)
- Wybór mi dzy wydrukiem cyklicznym lub natychmiastowym potwierdzenie przyciskiem „enter”.

2.

- Zmiana cyklu drukowania
- Potwierdzenie przyciskiem „enter”.

3.
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5. Wy wietlanie wej / wyj cyfrowych i analogowych
Obja nienie:
- Wy wietlane s stany wej / wyj cyfrowych i analogowych, ustawienia
1.
zaworów i przepustnic, bieg wentylatorów oraz status pomp obiegowych.
Przeł czanie mi dzy poni szymi oknami. Okna 1-3 ukazuj si po
naci ni ciu i przytrzymaniu przycisku przez co najmniej 5 sekund.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6. Ustawianie czasu i programu tygodniowego
Obja nienie:
- Wy wietlana jest data i czas (patrz ni ej z lewej strony)
- W przypadku braku karty zegarowej na wy wietlaczu ukazuje si odno ny
komunikat
1.
Ponowne naci ni cie przycisku zegara powoduje przeł czenie na prawy
ekran, na którym mo na zmieni czas oraz program tygodniowy (patrz c.d.
6a i 6b)
2.

1.

2.
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6a. Ustawianie daty / czasu
Obja nienie:
Strzałka wskazuje na „Ustawianie daty / czasu”. Gdy teraz wci ni ty
3.
zostanie przycisk „enter”…
…za pomoc strzałek „W GÓR ” i „W DÓŁ” mo na zmieni czas i dat .
Za pomoc przycisku „enter” zatwierdza si zmienion warto .

4.

3.

4.

6b. Ustawianie programu tygodniowego
Obja nienie:
Strzałka wskazuje na „Ustawianie programu tygodniowego”. Naci ni cie
przycisku „enter”, powoduje wy wietlenie okna nr 5. Teraz mo na ustawi
3 kombinacje warto ci zadanych, które nast pnie b dzie mo na wybra
w programie dziennym jako SW1 - SW3. Ponowne naci ni cie przycisku
„enter” powoduje przeł czenie na ekran 6. Za pomoc przycisków
strzałek mo na modyfikowa warto ci zadane. Zmienion warto nale y
5.
zatwierdzi przyciskiem „enter”.

5,

6.

7,

6,
Gdy kombinacje warto ci zadanych s ju ustawione, przyciskami
strzałek mo na wywoła program dzienny 1 (ilustracja 7 i 8). Wyst puj 4
programy dzienne, w których ka dorazowo mo na zaprogramowa 6
czasów przeł czenia. Pierwszy czas przeł czenia zaczyna si
automatycznie o godz. 0:00. Po ustawienia ko ca czasu przeł czenia 1,
kursor automatycznie przeskakuje na stan czasu przeł czenia. W
poni szym przykładzie czas przeł czenia 1 ko czy si o godzinie 8:00. W
tym czasie centrala jest wył czona. W godzinach 8:00 - 12:00 obowi zuje
kombinacja warto ci zadanych 1 (SW 1). Od godziny 12:00 do 12:45
centrala jest ponownie wył czona itd. Gdy koniec dnia (godzina 23:59)
osi gni ty zostanie np. ju po 4 lub 5 czasie przeł czenia, pozostałe
czasy przeł czenia nie maj znaczenia.

8.
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Gdy wszystkie czasy przeł czenia programu dziennego 1 s zaj te, ustala
si , w które dni tygodnia ma obowi zywa program 1 (ilustracja 9).
Nast pnie ustawiane s czasy przeł czenia w programie dziennym 2 - 4
(ilustracja 10). Gdy do poniedziałku jest ju przypisany program dzienny 1,
dzie ten nie mo e ju zosta wykorzystany dla programu 2.
7.

9.
7.

1.

10.

Modyfikowanie warto ci zadanych
Obja nienie:
Mo liwo ustawienia warto ci zadanych - temperatury, biegu
wentylatorów, udziału wie ego powietrza i maksymalnego ograniczenia
powietrza nawiewanego oraz aktywowanie programu tygodniowego i trybu
pracy nocnej (tylko w poł czeniu z czujnikiem temperatury zewn trznej).
Po naci ni ciu przycisku „SET” na wy wietlaczu ukazuje si ekran 1.
Aktualna warto zadana temperatury jest okre lana przez program
tygodniowy lub przez warto zadan ustawion na ekranie 2. Mo liwa
ró nica mi dzy aktualn a r czn warto ci zadan mo e by tak e
spowodowana przez ew. aktywn kompensacj letni / zimow .
Za pomoc przycisku „enter” wybra modyfikowan warto zadan , po
czym zmieni j za pomoc przycisków „W gór ” / „W dół”. Dopiero po
potwierdzeniu przyciskiem „enter” ustawiona warto zostaje zapisana, co
powoduje na przykład zmian pr dko ci obrotowej wentylatorów.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.
8.

1.

9.
1.

8.

Ustawienia producenta
Obja nienie:
W ustawienia producenta mo na wej tylko za pomoc kodu
numerycznego, po uzgodnieniu z firm Rosenberg. Mo na tu np. ustawia
czasy otwarcia/zamkni cia siłowników przepustnic i zaworów,
zaprogramowa tryb pracy nocnej centrali, zada parametry dla trybu
pracy GRZANIE lub CHŁODZENIE oraz ustawi kompensacj lato / zima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Informacje o producencie i centrali
Obja nienie:
- Wy wietlane s poni sze okna.
- Przeł czanie odbywa si za pomoc tych przycisków.

2.

1.

2.
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10.
1.

3.

4.

5.

6.

Historia alarmów
Obja nienie:
Ostatnie 10 komunikatów alarmowych jest zapisywane w pami ci z dat i
godzin . W tym menu mo na te dane wywoła .
- Przeł czanie odbywa si tymi przyciskami.

2.

1.
11.

2.

Funkcja przewietrzania
Obja nienie:
Przycisk „Rosenberg” jest zarezerwowany na specjalne yczenia klientów.
W wykonaniu standardowym wykorzystywany jest do funkcji
przewietrzania. Oznacza to, e wentylatory w czasie ustawionym w
„Ustawieniach producenta” przez 3 minuty pracuj na najwy szym biegu,
za udział wie ego powietrza jest ustawiany na 100%. Po ponownym
naci ni ciu tego przycisku w nastawionym czasie przebiegu funkcja ta jest
z powrotem wył czana. Podczas pracy wieci si tylko dioda LED z lewej
strony nad przyciskiem.
Zastosowanie specjalne:
W przypadku budynku z kilkoma centralami mo na na yczenie klienta
poł czy je ze sob w jeden układ. Oznacza to, e z jednej szafy
sterowniczej mo na sterowa wszystkimi jednostkami. Klawisz
Rosenberg mo e słu y wtedy do przeł czania mi dzy poszczególnymi
centralami.
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12.

1.
2.

Zakłócenie pracy centrali
Gdy monitorowane urz dzenie zewn trzne wywoła alarm, za wieca si
przycisk alarmów oraz generowany jest sygnał ostrzegawczy (akustyczny).
Instalacja przeł cza si wtedy w stan zakłócenia, po czym podejmowane
s rodki odpowiednie do alarmu. Naci ni cie klawisza alarmów powoduje
wył czenie akustycznego sygnału alarmowego i wy wietlenie tekstu opisu
odno nego alarmu na ekranie.
Dwukrotne naci ni cie przycisku alarmów po usuni ciu przyczyny usterki
powoduje powrót instalacji do normalnej pracy.

1.

2.

3.

4.

13.

Przewietrzanie nocne, tryb pracy - GRZANIE i CHŁODZENIE, kompensacja
letnia/zimowa
Tryb pracy nocnej
Okre lone warunki temperaturowe pozwalaj latem na nocn wymian powietrza w
pomieszczeniu. Dzieje si tak wtedy, gdy za dnia panuj wysokie temperatury, za noc
nast puje ochłodzenie. Temperatura zewn trzna noc musi by wy sza ni 16 ºC (dlatego te
przewietrzanie nocne wykluczone jest w okresie zimowym). Jednocze nie temperatura w
pomieszczeniu musi wynosi co najmniej 24 ºC. Minimalna ró nica mi dzy temperatur
wewn trzn a zewn trzn musi ponadto wynosi przynajmniej 4 ºC. Gdy wszystkie te warunki
zostan spełnione, nast puje wł czenie przewietrzania na co najmniej 30 minut b d te na czas
ustawiony w „Ustawieniach producenta”. Odblokowanie funkcji przewietrzania nocnego nast puje
na poziomie SET. Funkcja ta działa tylko w poł czeniu z czujnikiem temperatury zewn trznej.
Warto ci w poni szych oknach s wst pnie ustawione. Mo na je zmieni tylko w Ustawieniach
producenta.

1.

2.

3.

4.
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- Funkcja GRZANIE / CHŁODZENIE
Funkcja GRZANIE zapewnia utrzymanie temperatury powy ej warto ci zadanej tak e przy
wył czonej centrali. Centrala zał cza si samoczynnie, gdy temperatura w pomieszczeniu
osi gnie warto graniczn i pracuje przez min. okres czasu ustawiony w Ustawieniach
producenta. To samo obowi zuje dla funkcji CHŁODZENIE. Aktywacji tych funkcji dokonuje si w
menu SET.

5.

6.

- Kompensacja letnia / zimowa
Przy bardzo wysokich temperaturach letnich b d bardzo niskich temperaturach w zimie
nastawiana warto zadana temperatury jest automatycznie dostosowywana. Przy wysokich
temperaturach zewn trznych nastawiona warto zadana jest podnoszona maksymalnie o 2 ºC.
Dostosowanie to odbywa si płynnie w granicach od Pl (pocz tek lata) do Kl (koniec lata). W
przypadku osi gni cia temperatury zewn trznej Pl temperatura warto ci zadanej zostaje
podniesiona o 0,1 ºC - przy temperaturze zewn trznej Kl o 2 ºC. Płynne podniesienie temperatury
warto ci zadanej nast puje równie przy bardzo niskich temperaturach. Podnoszenie temperatury
zaczyna si od 0,1 ºC przy Pz (pocz tek zimy) i ko czy na 2 ºC przy Kz (koniec zimy).

Przesuni cie warto ci zadanej przy kompensacji letniej / zimowej

7.

8.
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7.

Monta i uruchomienie
Monta i prace elektryczne mo e przeprowadza wył cznie
wykwalifikowany i przeszkolony personel zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami!

Podł czenie elektryczne
Podł czenie elektryczne mo e wykonywa tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami, z
zachowaniem przepisów VDE oraz wytycznych miejscowego zakładu energetycznego. Przy
podł czaniu nale y przestrzega dokładnie schematu poł cze oraz planu monta u. Przed
uruchomieniem nale y skontrolowa i ew. dokr ci wszystkie poł czenia gwintowe.
Wskazówki instalacyjne
Do zamontowanego z boku obudowy wył cznika głównego musi by zapewniony swobodny
dost p. Ze wzgl du na mo liwe wydzielanie si ciepła szaf sterownicz nale y montowa
w sposób zapewniaj cy swobodny dopływ powietrza.
Elementy centrali jak wentylatory, pompy oraz siłowniki, nap dy zaworów mog by okablowane
zwyczajnymi kablami dost pnymi w handlu (NYM-I). Dla czujników temperatury nale y u y
ekranowanego kabla (LIYCY 2 x 0,5mm2). Ekran musi by podł czony zarówno do zacisku
uziemiaj cego na czujniku jak i w szafie sterowniczej.
Rodzaje kabli stosowanych w szafach sterowniczych Airtronic D
Typ instalacji Airtronic D
Zasilanie [mm2]
AD.. EA 10, AD..EA 15
3 x 2,5
AD..EA 20
3x6
AD..DA 5 - 14
5 x 2,5
AD..DA 19
5x6
Nap d wentylatorów silnikiem konwencjonalnym:
AD..D.. 5 - 16
5 x 2,5
AD..D.. 25
5x6
AD..D.. 30
5 x 10
AD..D.. 43
5 x 16
Moc silnika [kW]
Maks. 2,2 kW
Maks. 7,5 kW gwiazda/trójk t
Maks. 11 kW gwiazda/trójk t
Maks. 15 kW gwiazda/trójk t
Maks. 22 kW gwiazda/trójk t

Od Airtronic D do wentylatora [mm2]
5 x 1,5
5 x 2,5
7 x 1,5
7 x 2,5

Bez termokontaktów lub
pozystorów [mm2]
5 x 1,5
7 x 1,5 przy 2 pr dko ciach
obrotowych
7 x 1,5
7 x 2,5
2x 4x4
2x 4x6

Zgodnie
z poni sz
tabel
Z termokontaktami lub
pozystorami [mm2]
7 x 1,5
+ 3 x 1,5 przy 2 pr dko ciach
obrotowych
7 x 1,5 i 3 x 1,5
7 x 2,5 i 3 x 1,5
2 x 4 x 4 i 3 x 1,5
2 x 4 x 6 i 3 x 1,5
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Plan kablowy dla wszystkich mo liwych komponentów:
Kable elektryczne do komponentów Airtronic D
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Czujnik temperatury powietrza wywiewanego
Czujnik temperatury pomieszczeniowej
Czujnik temperatury zewn trznej
Czujnik przepływu powietrza
Czujka dymowa
Zabezpieczenie przeciwzamro eniowe (puszka
ci nieniowa)
Siłownik przepustnicy powietrza nawiewanego
Siłownik przepustnicy powietrza wywiewanego
Siłownik przepustnicy powietrza zewn trznego / powietrza
obiegowego
Siłownik przepustnicy obej cia
Siłownik zaworu mieszania nagrzewnicy wodnej
Siłownik zaworu mieszania chłodnicy wodnej
Siłownik zaworu mieszania systemu z czynnikiem
po rednicz cym.
Pompa obiegowa ciepłej wody
Pompa obiegowa zimnej wody
Pompa obiegowa systemu z czynnikiem po rednicz cym
Kontrola filtra (puszka ci nieniowa)
Termostat przeciwzamro eniowy

Rodzaj kabla
LIYCY
LIYCY
LIYCY
LIYCY
LIYCY
LIYCY
NYM-I

Przekrój [mm2]
2 x 0,5
2 x 0,5
2 x 0,5
2 x 0,5
4 x 0,5
2 x 0,5
3 x 1,5

NYM-I
NYM-I
NYM-I

4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5

NYM-I
NYM-I
NYM-I
NYM-I

5 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
5 x 1,5

NYM-I
NYM-I
NYM-I
NYM-I
NYM-I

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

Dodatkowy plan kablowy dla urz dze z nagrzewnic elektryczn :
Przewód doprowadzaj cy do
Ogrzewanie elektryczne do 10 kW
Ogrzewanie elektryczne do 15 kW
Ogrzewanie elektryczne do 20 kW
Ogrzewanie elektryczne do 30 kW

Rodzaj kabla
NYM-I
NYM-I
NYM-I
NYM-I

Przekrój [mm2]
5 x 2,5
5x4
5x6
5 x 10

Przekrój przewodów zasilaj cych do szafy sterowniczej Airtronic
w przypadku central z nagrzewnic elektryczn jest podawany
indywidualnie dla konkretnego zlecenia.
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Protokół uruchomienia

Typ szafy sterowniczej: AD
Miejsce monta u:
Wykonanie specjalne: zaznaczy symbolem [X]
[ ] Regulacja temperatury powietrza wywiewanego z minimalnym ograniczeniem powietrza
nawiewanego wraz z czujnikiem temperatury
[ ] Regulacja temperatury pomieszczeniowej z minimalnym ograniczeniem powietrza
nawiewanego wraz z czujnikiem temperatury
[ ] Kontrola zabrudzenia filtra czujnikiem ró nicy ci nie
[ ] Pulpit sterowniczy LCD do sterowania zdalnego
[ ] Kontrola przepływu powietrza elektronicznym czujnikiem przepływu
[ ] Wska nik przepływu powietrza z zastosowaniem elektronicznego czujnika ci nienia
[ ] Kompensacja letnia / zimowa zastosowaniem czujnika temperatury zewn trznej
[ ] Zegar steruj cy z programem tygodniowym
[ ] Zł cze RS 232 dla lokalnej standardowej drukarki do okresowej kontroli
[ ] Nagrzewnica elektryczna, moc grzewcza PH = kW
[ ] Chłodnica z parowaniem bezpo rednim (freonowa)
[ ] Pełne zabezpieczenie silnika przez przeka nik nadmiarowo-pr dowy
[ ] Kontrola pomp wył cznikiem zabezpieczaj cym silnika
[ ] Kontrola oblodzenia wymiennika odzysku ciepła czujnikiem ró nicy ci nie
Pomiar pr du i napi cia:
Napi cie zasilaj ce:
L1 - N:
[V]
L2 – N:
[V]
L3 – N:
[V]
Wentylator nawiewny (typ):
Wentylator wywiewny (typ):
Kierunek obrotów
Kierunek obrotów
Nat enie pr du
Napi cie
Nat enie pr du
Napi cie
Bieg 1
[A]
[V] Bieg 1
[A]
Bieg 2
[A]
[V] Bieg 2
[A]
Bieg 3
[A]
[V] Bieg 3
[A]
Bieg 4
[A]
[V] Bieg 4
[A]
Bieg 5
[A]
[V] Bieg 5
[A]
Ogólna kontrola działania: zaznaczy symbolem
Kontrola zabezp. przeciwzamro .:
Wentylatory „WYŁ”
Czujnik ró nicy ci nie filtra ustawiony
Zawór grzewczy „OTW”
Czujnik ró nicy ci nie filtra ustawiony
Pompa obiegowa „ZAŁ”
Czujnik ró nicy ci nie WRG ustawiony
Komunikat usterki „Zabezpieczenie
Przepustnice powietrza nawiewanego
przeciwzamro eniowe”
otwieraj si
Skwitowanie usterki i uruchomienie
Czujnik przepływu powietrza nawiewanego
centrali
ustawiony
Przepustnica mieszania ustawia si na
Czujnik przepływu powietrza
zadanej pozycji
wywiewanego ustawiony
Regulacja temperatury: podczas przestawiania warto ci zadanych reaguj zawory oraz
przepustnica obej cia.
Data:

[V]
[V]
[V]
[V]
[V]

Sprawdził:

Kopia do:
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Oznaczenie roboczych elementów elektrycznych
Oznaczenie
literowe
A

Rodzaje elementu roboczego

Przykłady

Zespoły

Wzmacniacze jako zespół

B

Przetworniki

Przetwornik pomiarowy, mikrofon

C

Elementy pojemno ciowe

Kondensator

D

Pami ci, urz dzenia zwłoczne

Koniunktor, nap d ta my magnetycznej

E

Ró ne

O wietlenie, ogrzewanie

F

Zabezpieczenia

Bezpiecznik, wyzwalacz

G

Generatory, zasilania elektryczne

Generator maszynowy, oscylator

H

Urz dzania sygnalizacyjne

Sygnalizator

K

Przeka niki, styczniki

Stycznik pomocniczy, stycznik mocowy

L

Elementy indukcyjne

M

Silniki

N

Wzmacniacze

Cewka
Silnik indukcyjny trójfazowy, silnik pr du
stałego
Wzmacniacz pomiarowy

P

R

Przyrz dy pomiarowe
Elektroenergetyczne przyrz dy
steruj ce
Rezystory

Woltomierz
Wył cznik ochronny, wył cznik
samoczynny
Termistor

S

Przeł czniki, selektory

Przyciski, przeł czniki obrotowe

T

Transformatory

Przekładnik napi ciowy

U

Modulatory
Lampy elektronowe,
półprzewodniki
Drogi transmisji

Przemiennik cz stotliwo ci

Zaciski
Elementy mechaniczne
wspomagane elektrycznie
Elementy ko cowe, filtry,
kompensacje

Gniazdo wtykowe

Q

V
W
X
Y
Z

Diody, tranzystory
Kabel, falowód
Hamulec
Regulator dynamiczny

Kolory przewodów
Zasilanie główne:
L1 => czarny
L2 => czarny
PE => ółty/zielony

Przewody steruj ce:

L3 => czarny

N => niebieski

24 AC => czerwony

24 DC => + br zowy

TK => biały

24 AC => czerwony

24 DC => - jasnoniebieski

Termistor => biały
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Schemat orurowania dla obiegu grzewczego i monta u elementów zewn trznych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czujnik powietrza nawiewanego lub ogranicznik minimalny powietrza nawiewanego
i ogranicznik maksymalny powietrza nawiewanego
Czujnik temperatury pomieszczeniowej
Czujnik powietrza wywiewanego
Wentylator wywiewny
Wentylator nawiewny
Nagrzewnica wodna
Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem

Monta czujnika ró nicy ci nie
Elastyczne przewody podł czeniowe czujnika ró nicy ci nie musz by zamontowane przed i za
filtrem, aby mógł on rejestrowa ró nic ci nie na filtrze.
Monta czujników temperatury
Usytuowanie czujnika powietrza zasilaj cego pokazano na górnym schemacie. Miejsce monta u
czujnika w pomieszczeniu nale y dobra indywidualnie. Czujnik powietrza wywiewanego
odpowiada za cało powietrza w pomieszczeniu. Poło enie w kanale powietrza wywiewanego
mo na wybra dowolnie.
Dobór pompy wtórnej
Całkowity opór instalacji musi zosta dostosowany do wydajno ci pompy. Je li pompa nie posiada
regulacji, wtedy na odcinku przepływu ze stał ilo ci nale y zainstalowa regulowan zw k .
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8.

UKŁADY POŁD CZE TRÓJDROGOWEGO ZAWORU MIESZAJ CEGO

Generalnie przy zastosowaniach w klimatyzacji istniej 3 główne sposoby podł czenia
trójdrogowego zaworu mieszaj cego do układu hydraulicznego. Dwa podstawowe to układ z
obej ciem, w którym zawór jest zainstalowany na powrocie, oraz układ z domieszaniem, w którym
zawór jest umieszczony na zasilaniu.
W przypadku układu z obej ciem przez nagrzewnic przepływa zawsze tylko cz
wody gor cej.
Reszta wody tłoczonej przez pomp obiegowa omija j . Mo e to prowadzi do tego, e mi dzy
górn a doln cz ci nagrzewnicy powstanie ró nica temperatur, gdy ilo wody przetłaczana
przez nagrzewnic jest bardzo mała. Tworz si wtedy strefy temperatur, przy czym mo e doj
do zafałszowania pomiarów temperatury w kanale lub do przeci gów w pomieszczeniu. Układ z
obej ciem stosowany jest zwykle w przypadku chłodnicy powietrza, gdzie powietrze schładzane
jest cz ciowo poni ej temperatury rosy, dzi ki czemu z powietrza usuwana jest wilgo .
W przypadku układu z domieszaniem pompa obiegowa stale dostarcza ilo wody wymagan
przez nagrzewnic , za domieszana zostaje tylko cz
gor cej wody okre lona poło eniem
zaworu. Zapewnia to stał temperatur dla całej powierzchni grzejnej i lepsz charakterystyk
regulacji. Oprócz tego przy pracuj cej pompie mniejsze jest niebezpiecze stwo zamarzni cia,
poniewa ze wzgl du na stał cyrkulacj i zwi kszone ci nienie obni a si temperatura
zamarzania wody.
Jedyna przewaga układu z obej ciem nad układem z domieszaniem ma miejsce przy bardzo
du ych odległo ciach mi dzy zaworem mieszaj cym a kotłem grzewczym. Poniewa w układzie z
obej ciem pompa jest usytuowana przed zaworem, do zaworu stale dochodzi gor ca woda i w
razie potrzeby mo e zosta natychmiast podana na nagrzewnic . Natomiast w układzie z
domieszaniem woda w przewodzie prowadz cym do zaworu mo e ostygn , a wtedy w momencie
zapotrzebowania na ciepł wod trzeba odczeka , a pokona ona długo przewodu zasilaj cego.
Kombinacj obu tych układów poł cze jest układ z wtryskiem.

Układ z obej ciem

Układ z domieszaniem

Układ z wtryskiem

Prace przy instalacji hydraulicznej musi przeprowadza wył cznie
wykwalifikowany i przeszkolony personel zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami! Układ poł cze dla instalacji hydraulicznej nale y dobra
indywidualnie dla danej instalacji. W przypadku instalacji ciepłowniczej
w kwestii konfiguracji układu hydraulicznego nale y skonsultowa si z
zakładem energetycznym.
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9.

SIŁOWNIK DO ZAWORU RVM 24

dla zaworów regulacyjnych serii RVR
Rodzaj konstrukcji
Dla siłowników zaworowych Rosenberg wybrano solidny, wytrzymały rodzaj konstrukcji.
Zabezpieczony przed zwarciem szwajcarski silnik synchroniczny obraca mimo rodem za
po rednictwem przekładni z batej.
Mechanizm d wigniowy przekształca moment obrotowy na sił oddziałuj c na dr ek zaworu.
Poziom podł czonego napi cia (24 V) wyklucza wszelkie zagro enie dla u ytkownika. Silniki
nap dowe s fabrycznie wyregulowane, dzi ki czemu mo na montowa je razem z zaworem
trójdrogowym od razu przy monta u instalacji.
Wszystkie nastawniki zapewniaj równie mo liwo awaryjnego sterowania r cznego. W tym celu
zawór nale y odblokowa za pomoc czerwonego przycisku umieszczonego na zewn trz
obudowy. Na skali mo na w ka dej chwili odczyta orientacyjne, procentowe otwarcie zaworu.
Nastawniki w standardowym rodzaju konstrukcji s wyposa one w dwa mikroprzeł czniki
wył czaj ce nap d w poło eniach kra cowych.
Dane techniczne
Napi cie zasilaj ce
Pobór mocy
Skok znamionowy
Skok maksymalny
Czas nastawiania dla skoku znamionowego
Siła znamionowa
Wył cznik kra cowy
Stopie ochrony
Temperatura otoczenia
Maks. temperatura przy gardzieli zaworu
Ci ar

Schemat podł czeniowy

24 V, 50 Hz, sterowanie impulsowe
2 VA
15 mm
17 mm
60 s
400 N
6 A (2 A obci enie indukcyjne)
IP 41
-5 ºC do +40 ºC
150 ºC
0,8 kg

Wymiary
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10.

ZAWÓR TRÓJDROGOWY RVR

dla siłownika RVM 24 / RVM 24 S
DN 15…50, PN 16, 1…120 ºC
Przeznaczenie
Zawory trójdrogowe stosuje si jako zawory regulacyjne w układach ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji.
Nadaj si szczególnie do nast puj cych zastosowa :
- woda zimna: temperatura minimalna 1 ºC
- woda gor ca: temperatura maksymalna 120 ºC
- inne media (na zapytanie).
Dane techniczne
Ci nienie znamionowe
Wielko znamionowa
Charakterystyka robocza zaworu
Charakterystyka mieszania
Zakres temperatury
Straty nieszczelno ci
Maksymalne ci nienie robocze
Poł czenie gwintowe
Obudowa
Dr ek zaworu
Talerz
Uszczelki

PN 16
DN 15…DN 50
stałoprocentowa (log) KVS/KVO = 30 (VDI/VDE 2173)
liniowa (liniowa)
1…120 ºC
Kierunek przej cia 0,1% KVS
Kierunek mieszania 1% KVS
160 kPa (16 bar)
Gwint zewn trzny ISO 228/1
GG 20 ( eliwo szare 20)
Stal nierdzewna
Mosi dz
EPDM

Wymiarowanie
Typ
DN
KVS
m3/h
AV
10-4 m2
pV
kPa
Skok
mm

RVR
15/4,0
15

RVR
20/6,3
20

RVR
25/10
25

RVR
32/16
32

RVR
40/25
40

RVR
50/40
50

4,0

6,3

10

16

25

40

1,11

1,75

2,8

4,4

6,9

11,1

400

40

300

250

150

100

7

15

15

15

15

15

pV…maks. dopuszczalny spadek ci nienia w zwi zku z poziomem hałasu zaworu
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Wymiary
Typ
RVR
RVR
RVR
RVR
RVR
RVR

DN

R

L

H

B

h1

h2

h3

15
20
25
32
40
50

¾”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ¼”
2 ¾”

[mm]
80
80
95
112
132
160

[mm]
110
130
135
147
160
176

[mm]
40
55
60
65
71
80

[mm]
49
49
49
49
49
49

[mm]
21
26
26
32
36
42

[mm]
40
55
60
66
75
85

16
8
4,5
2,5
1
0,5

p maks. całk.: maksymalna ró nica ci nie w układzie dla całkowitego zamkni cia zaworu.
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11.

CZUJNIKI TEMPERATURY

Ze wzgl du na wi ksz czuło do pomiaru temperatury stosuje si pozystorowe czujniki typu
półprzewodnikowego NTC. Czujniki te zmieniaj sw oporno wraz z temperatur (patrz tabela)
zgodnie z nast puj cym wzorem: R = R0 * eb(1/T-1/To); gdzie R0: rezystancja przy temperaturze T0, b:
stała materiałowa w K.
ºC
k

-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
67,71 53,39 42,25 33,89 27,28 22,05 17,96 14,68 12,09 10,00 8,31

35
6,94

Tabela rezystancji
Czujniki temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego s wykonywane jako czujniki
kanałowe (patrz rysunek). Monta w kanale ułatwia szablon do wiercenia otworów. Okablowanie z
szaf sterownicz nale y wykona przewodem ekranowanym (LIYCY 2x0,5). Ekran nale y
podł czy do szafy sterowniczej oraz do zacisku uziemiaj cego na obudowie czujnika.
Biegunowo podł czenia w szafie sterowniczej i na czujniku kanałowym nie ma wpływu na
dokładno pomiaru.

Wymiary

Szablon do wiercenia otworów

Czujniki temperatury pomieszczeniowej i zewn trznej nadaj si do monta u ciennego.
Przystosowane s równie do monta u z u yciem dost pnej w handlu podtynkowej puszki
przeł cznikowej. Okablowanie realizowane jest jak przy czujniku kanałowym za pomoc przewodu
ekranowanego, przy czym równie tutaj biegunowo nie ma adnego wpływu na pomiar. Kable
nale y wyprowadzi na zaciski 8 i 9 czujnika.

Wymiary

Szablon do wiercenia otworów
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12.

TERMOSTAT PRZECIWZAMRO ENIOWY
Przy spadku temperatury do warto ci zadanej (fabrycznie
na +3 ºC) termokontakt otwiera si (styk czerwony/biały). W
przypadku czujników przeciwzamro eniowych JTF21-JTF26
ten temperatura wył czenia znajduje si na 2. stopniu
(fabrycznie +5 ºC).

Schemat podł czeniowy
Dane techniczne
- Moc sterowania: 15(8)A, 24-250 AC
- Styki: 1 lub 2 zamkni te szczelnie
mikroprzeł czniki jako jednobiegunowe
bezpotencjałowe zmienne styki wg VDE
0630, dopuszczone przez UL i CSA
- Klasa ochrony: I wg VDE 0100
- Klasa szczelno ci: IP40
- Temperatura otoczenia: +55 ºC
- Maksymalna temperatura czujnika: +200 ºC
- Ci ar: JFT1/6 - 600 g, JFT21/26 - 720 g
- Obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
pokrywa lakierowana
- Czujnik: wypełniona gazem miedziana

kapilara jest aktywna na całej długo ci.
Oddziaływanie nastawionej temperatury na dług.
30 cm, ł cznie z miseczk membranow na
obudowie, powoduje wył czenie.
- Uszkodzenie czujnika: w przypadku sygnału z
czujnika lub jego uszkodzenia generowany jest
alarm przeciwzamro eniowy
- Mo liwo plombowania: wszystkie urz dzenia
s wyposa one w urz dzenie do plombowania
- Monta : niezale ny od poło enia - przy
rozwijaniu rurk kapilarn nale y przytrzymywa
za zabezpieczenie przed załamaniem przy
miseczce membranowej.

Wymiary
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13.

SIŁOWNIKI PRZEPUSTNIC

Rozró nia si 2 siłowniki przepustnic. Jeden z siłowników posiada 3-punktowe sterowanie
(SM220) a drugi siłownik posiada sterowanie ci głe 0 – 9 V (SM220SR). Oba siłowniki wymagaj
napi cia roboczego 220V (patrz schemat podł czeniowe).
Siłowniki przepustnic nie posiadaj wył czników kra cowych, ale s zabezpieczone przed
przeci eniem. Po osi gni ciu ogranicznika przepustnicy lub siłownika nast puje automatyczne
zatrzymanie.
Kontrola funkcjonowania przepustnic mo e by przeprowadzona przez zwykłe naci ni cie na
pokryw obudowy siłownika. Nast puje wysprz glenie przekładni i przepustnic mo na teraz
poruszy r cznie.
Do przepustnic powietrza zewn trznego i powietrza mieszanego stosowany jest siłownik SM220.
Natomiast przepustnica obej cia krzy owego wymiennika ciepła jest nap dzana za pomoc wersji
SM220SR. Dla podł czenia nale y zastosowa kabla o typie i przekroju podanych w tabeli na
stronie 18.
Schematy podł czeniowe

SM220

SM220SR

Wymiary siłownika firmy BELIMO
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14.

CZUJNIK RÓ NICY CI NIE

Czujnik ró nicy ci nie słu y do kontroli filtra lub wymiennika ciepła. W przypadku filtra
rejestrowane jest zabrudzenie, za przy wymienniku ciepła - oblodzenie kanału wywiewnego.
Czujnik posiada styk przeł czaj cy zwierno-rozwierny. Podł czenie nast puje do styków nr 1 i 3.
Podł czenie pneumatyczne wykonuje si w nast puj cy sposób: (patrz c z góry) doln ko cówk
pneumatyczn +(P1) czujnika nale y podł czy przed filtrem (wzgl. wymiennikiem ciepła)
natomiast ko cówk -(P2) za filtrem (wzgl. wymiennikiem ciepła). W przypadku przekroczenia
warto ci ustawionej na czujniku ró nicy ci nie otwiera si styk, za na wy wietlaczu ukazuje si
odpowiedni komunikat. Zakres nastawczy to 50-500 Pa (0,5-5,0 mbar). Maksymalnie nadci nienie
robocze wynosi 5000 Pa.
Zakres dostawy obejmuje: 1 uchwyt mocuj cy, 2 m elastycznej rurki z PCW, 2 przelotki gumowe, 2
rurki monta owe oraz 3 zaciski rubowe.

Czujnik ró nicy ci nie

Uchwyt mocuj cy

Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.; Al. Krakowska 90a, S kocin Stary; 05-090 Raszyn
Tel. (022) 720-6773 do 75; faks: (022) 720-5764
e-mail: biuro@rosenberg.com.pl; http://www.rosenberg.com.pl

Strona 29

INSTRUKCJA OBSŁUGI

15.

CZUJNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA

Za pomoc elektronicznego czujnika przepływu powietrza mo na kontrolowa działanie centrali
klimatyzacyjnej. Urz dzenie to pracuje według zasady kalorymetrycznej. W cylindrycznej
plastikowej obudowie zintegrowane s : czujnik, układ elektroniczny, potencjometr nastawczy oraz
diody ciekłokrystaliczne LED. Faza rozruchowa i gotowo ci jest sygnalizowana przez jednoczesne
za wiecenie si czerwonej i zielonej diody. Warto graniczn mo na ustawi bezstopniowo za
pomoc potencjometru. Dioda czerwona sygnalizuje zej cie poni ej warto ci granicznej (styk jest
otwarty) natomiast dioda zielona sygnalizuje jej przekroczenie - praca normalna praca (styk jest
zamkni ty).
Elektroniczny czujnik przepływu powierza jest bezwzgl dnie konieczny w urz dzeniach
z elektrycznymi nagrzewnicami.

Podł czenie elektryczne

Monta w kanale

Długo konstrukcyjna czujnika dopuszcza jego maksymalne zanurzenie w kanale wentylacyjnym
na 120 mm. Monta odbywa si za pomoc dostarczonej w komplecie opaski monta owej
przykr canej do kanału dwoma samogwintuj cymi wkr tami. Znacznik na obudowie czujnika
zapewnia wygodne ustawienie wzgl dem strumienia powietrza. rednica otworu w kanale wynosi
24 mm. Czujnik musi si ga w gł b kanału na co najmniej 32 mm i by umieszczony w strefie
najwi kszej pr dko ci przepływu. Nale y unika stref turbulencji.

Wymiary czujnika

Szablon do wiercenia otworów
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16.

KONSERWACJA I PIEL GNACJA

W normalnym przypadku nasze szafy sterownicze s bezobsługowe.
W ekstremalnych warunkach pracy mog jednak by konieczne drobne prace
konserwacyjne.

Prace konserwacyjne przeprowadza wył cznie wykwalifikowany
i przeszkolony personel zgodnie z obowi zuj cymi przepisami!
Przed podejmowaniem wszelkich prac konserwacyjnych szaf
sterownicz nale y całkowicie odł czy od sieci.

17.

SERWIS, ADRES PRODUCENTA

Produkty firmy Rosenberg podlegaj stałej kontroli jako ci i spełniaj wymogi odno nych
przepisów.
W przypadku wszelkich pyta zwi zanych z naszymi produktami prosz zwraca si do
wykonawcy Pa stwa instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, do naszego oddziału lub
bezpo rednio do:

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstra e 1
D-74653 K nzelsau-Gaisbach
Tel.: 07940/142-0
Telefaks: 07940/142-125
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