Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Centrale kompaktowe podwieszane

SupraBox Comfort ...D

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje techniczne i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy.
Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed wypakowaniem, montażem i każdą
inną czynnością związaną z pracą przy centrali!
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Warunkiem gwarancji jest wykonanie rozruchu otrzymanego urządzenia i dostarczenie protokołu do firmy Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty rozruchu.
Rozruch powinien być wykonany w terminie do 8 tygodni od zakupu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe,
prosimy o stosowne powiadomienie na adres serwis@rosenbeg.pl.
Urządzenia bez wykonanego rozruchu i bez dostarczonego do Rosenberg jego protokołu podlegają
wyłącznie naprawom odpłatnym.
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1. Ogólne warunki gwarancji
Zasady ogólne
1. Niniejsze warunki gwarancji stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy
firmą Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. (zwaną dalej Gwarantem) a Nabywcą, jeśli nie uzgodniono inaczej przy
zachowaniu formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Okres gwarancji
1. Gwarancja na wentylatory produkcji Rosenberg, będące w ofercie standardowej, udzielana jest na okres 36
miesięcy od daty wydania towaru, z wyjątkiem wentylatorów sterowanych przetwornicą częstotliwości (inną niż
dostarczoną przez Gwaranta wraz z wentylatorem) bez filtra sinusoidalnego oraz wentylatorów wchodzących w
skład jednokanałowego systemu VENDUX.
2. Gwarancja na regulatory transformatorowe produkcji Rosenberg, tj. RE(..), RTE(..), RTD(..), RKD(..) udzielana
jest na okres 36 miesięcy od daty wydania towaru.
3. Gwarancja na pozostałe urządzenia z oferty Rosenberg (nie wymienione w pkt. 1, 2) udzielana jest na okres 24
miesięcy od daty wydania towaru.
4. Za datę wydania uznaje się datę zawartą na dokumencie WZ lub Protokole Odbioru – jeżeli został sporządzony
przez odbierającego podczas wydania towaru.
Naprawy gwarancyjne
1. Warunkiem przyjęcia do naprawy gwarancyjnej wentylatora (za wyjątkiem typu R i RS), kurtyny powietrznej, centrali wentylacyjnej jest dokument potwierdzający dokonanie jego zakupu (faktura VAT), wypełniony formularz „Zgłoszenie Usterki” oraz protokół rozruchu urządzenia,
przesłany do Gwaranta nie później niż 4 tygodnie od uruchomienia. Pod pojęciem rozruchu rozumie się uruchomienie urządzenia podłączonego do zładu wentylacyjnego oraz wszystkich mediów,
wykonanie regulacji oraz pomiary parametrów (m.in. prądów rzeczywistych silnika, wydatku, ciśnień), sprawdzenie poprawności układów zabezpieczeń elektrycznych i automatyki.
2. Warunkiem przyjęcia do naprawy gwarancyjnej pozostałych produktów jest dokument potwierdzający dokonanie jego zakupu (faktura VAT) oraz wypełniony formularz „Zgłoszenie Usterki”.
3. Formularz „Zgłoszenie Usterki” oraz protokół rozruchu dostępny jest na stronie www.rosenberg.pl
Zakres gwarancji
1. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Nabywca odpowiedzialny jest za dobór, wybór i instalację urządzenia. Gwarant na życzenie Nabywcy może
pomóc w doborze urządzeń na podstawie otrzymanych danych. Gwarant nie ponosi jednak odpowiedzialności
za dobór, ponieważ nie posiada kompleksowej wiedzy na temat obiektu.
3. Gwarancja obowiązuje dla urządzeń eksploatowanych w normalnych warunkach, zgodnie z danymi technicznymi oraz aktualną dokumentacją techniczno-ruchową i/lub instrukcją obsługi.
4. W przypadku zakupu towaru posiadającego ukryte wady produkcyjne, które ujawniły się w trakcie eksploatacji
zgodnej z pkt. 3, Nabywca ma prawo do wymiany produktu lub części zamiennych do kwoty nie przekraczającej
wartości zakupu, przy czym nie może to nastąpić później niż w terminie 14 dni od ich zauważenia. Warunkiem
przyjęcia reklamacji produktu jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady ukrytej produktu przez Gwaranta.
Przeniesienie praw gwarancyjnych
1. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca urządzenia. Dalsze zbycie urządzenia nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
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Ograniczenie odpowiedzialności
1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek awarii przedmiotu sprzedaży.
Gwarancja nie obejmuje
1. Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym doborem urządzeń do warunków rzeczywistych.
2. Uszkodzeń silników spowodowanych niezastosowaniem katalogowych zabezpieczeń termicznych.
3. Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania czy zjawiska atmosferyczne.
4. Uszkodzeń spowodowanych przepięciami lub spadkiem napięć w sieci energetycznej.
5. Uszkodzeń spowodowanych brakiem zapewnienia właściwych parametrów instalacji elektrycznej i rodzaju zasilania.
6. Urządzeń, w których zastosowano części zamienne inne niż oryginalne.
7. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją, obsługą i konserwacją, jak również eksploatacją niezgodną
z przeznaczeniem.
8. Uszkodzeń urządzeń niezapłaconych w ustalonym terminie (faktura VAT).
9. Części urządzeń ulegających normalnemu zużyciu (materiały eksploatacyjne) jak: łożyska, paski klinowe, filtry,
itp.
10. Urządzeń nie posiadających udokumentowanego rozruchu przeprowadzonego przez wykwalifikowany personel
(jeśli dotyczy).
11. Urządzeń nie posiadających udokumentowanych przeglądów konserwacyjnych zgodnych z Dokumentacją
Techniczno-Ruchową lub Instrukcją Obsługi (lub - przeprowadzanych przez Gwaranta - przeglądów
sprawdzających jakość obsługi, która wykonywana jest przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone przez
Gwaranta).
12. Urządzeń, w których dokonano nieautoryzowanych napraw.
13. Urządzeń, w których dokonano modyfikacji konstrukcji urządzenia.
Przypadki szczególne
1. Gwarant, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do odpłatnej obecności serwisu fabrycznego
podczas rozruchu dokonywanego przez Nabywcę, oraz do kontroli i wglądu w schematy instalacji elektrycznej i
automatyki zasilająco-sterującej urządzeniami będącymi przedmiotem gwarancji.
2. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, siły wyższej i zdarzeń
losowych.
Sprawy sporne
1. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Gwaranta.
Zasady realizacji usług gwarancyjnych
1. Zasadą główną naprawy gwarancyjnej jest przywrócenie funkcjonalności urządzenia zgodnie ze specyfikacją
techniczną. W wypadku, gdy naprawa jest niemożliwa - uszkodzony element będzie wymieniony na nowy.
2. Naprawy gwarancyjne realizowane są przez Gwaranta.
3. Produkt podlegający gwarancji Nabywca przesyła na adres magazynu Gwaranta: Hellman Worldwide Logistics
Polska sp. z o.o., ul. Sokołowska 10, 05-090 Raszyn
4. Koszt transportu towaru podlegającego gwarancji pokrywa Gwarant. W przypadku, gdy zgłoszenie okaże się
bezzasadne - Gwarant odsyła urządzenie do Nabywcy wraz z fakturą VAT na kwotę pokrywającą transport
urządzenia.
5. W szczególnych przypadkach, gdy z okoliczności wynika, że wada powinna być usunięta w miejscu, w którym
towar znajdował się w chwili ujawnienia wady, Gwarant ustala z Nabywcą szczegóły dotyczące usunięcia wady.
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6. Naprawie gwarancyjnej podlega urządzenie zakwalifikowane przez Gwaranta na podstawie zakończonego
postępowania wyjaśniającego.
7. Podstawowymi dokumentami, które Nabywca jest obowiązany przedstawić Gwarantowi przed rozpoczęciem
postępowania wyjaśniającego są: „Zgłoszenie usterki“ i „Protokół rozruchu“ - w brzmieniach zgodnych ze wzorami zamieszczonymi na stronie internetowej www.rosenberg.pl. Protokół rozruchu musi być nadesłany do Gwaranta do 4 tygodni od rozruchu.
8. Gwarant prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie zasadności zgłoszenia i jego
weryfikację. Postępowanie wyjaśniające obejmuje m.in.: weryfikację obowiązkowych dokumentów: „Zgłoszenie
usterki“, „Protokół rozruchu“, sprawdzenie innych dokumentów Nabywcy związanych z badanym urządzeniem
pod kątem ich zgodności z warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, sprawdzenie urządzenia, warunków jego pracy i innych elementów instalacji, mogących mieć wpływ na powstanie
badanego uszkodzenia.
9. W trakcie postępowania wyjaśniającego Gwarant może żądać od Nabywcy dokumentów określających warunki pracy, doboru i jego aktualnych parametrów (np. protokołów pomiarów sieci elektrycznej, badania poziomu
dźwięku, schematów zasilania i sterowania itp.).
10. W wypadku nieprzedstawienia przez Nabywcę żądanego przez Gwaranta dokumentu, którego istnienie jest
określone obowiązkiem prawnym, Gwarant ma prawo przerwać postępowanie wyjaśniające lub wykonać
odpłatną interwencję zmierzającą do wyjaśnienia zagadnień technicznych, do których wymagany był żądany
dokument.
11. Czas oczekiwania przez Gwaranta na żądane dokumenty wynosi 2 tygodnie. W wypadku niedostarczenia w
tym czasie przez Nabywcę wymaganych dokumentów postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Gwaranta
zostaje automatycznie przerwane, a zgłoszenie usterki przestaje być ważne.
12. W uzasadnionych przypadkach postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Gwaranta, a przerwane z winy
Nabywcy, może zostać po uzgodnieniu wznowione w terminie ustalonym przez Gwaranta.
13. Podczas postępowania wyjaśniającego Gwarant wykonuje prace przy urządzeniu będącym przedmiotem zgłoszenia. W przypadku, gdy okoliczności wymagają usuwania wady urządzenia w miejscu, w którym
urządzenie to znajdowało się w chwili ujawnienia wady, Nabywca jest zobowiązany do zapewnienia Gwarantowi bezpośredniego i bezkolizyjnego dostępu do urządzenia. Prace Gwaranta w celu uzyskania dostępu do
urządzenia oraz wykonywane na elementach instalacji nie będących w dostawie Gwaranta są odpłatne.
14. Nabywca może zostać obciążony kosztami za prace wykonane przez Gwaranta, jeśli są one zakwalifikowane
jako odpłatne, zgodnie i według „Cennika serwisu“, dostępnego w siedzibie Gwaranta.
15. Na czas postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Gwaranta, Nabywca może otrzymać odpłatnie
urządzenie zamienne, o ile nie ustalono inaczej. Czas oczekiwania na urządzenie zamienne zależny jest od
jego dostępności. Urządzenie zamienne wydawane jest z magazynu Gwaranta. Koszty transportu i eksploatacji urządzenia zamiennego ponosi Nabywca. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Gwarant wydaje
decyzję i przekazuje ją w formie elektronicznej Nabywcy.
16. Decyzja Gwaranta w zakresie zasadności zgłoszenia jest decyzją ostateczną.
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2. Bezpieczeństwo
Poniższe symbole informują o możliwych zagrożeniach i podają informacje odnośnie bezpiecznej eksploatacji.
Uwaga! Niebezpieczeństwo! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Możliwość porażenia prądem lub wysokie napięcie.

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Zagrożenie życia! Nie przechodzić pod zawieszonym ciężarem!

Uwaga! Gorąca powierzchnia.

Uwaga na spadające przedmioty!

Ważne wskazówki i informacje.

Centrale kompaktowe SupraBox Comfort firmy Rosenberg zostały wyprodukowane zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi!
Nasz program jakości obejmujący badanie zastosowanych materiałów oraz
poprawności działania poszczególnych funkcji zapewnia, iż końcowy produkt
jest najwyższej jakości. Mimo tego urządzenie może stać się niebezpieczne,
jeśli zostanie ono użyte niezgodnie z przeznaczeniem lub zostanie zainstalowane przez niewyszkolony personel.
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do montażu
i uruchomienia centrali.

•

Centrala może być uruchamiana tylko po prawidłowym zamontowaniu.

Poniżej wymienione prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel:
• montaż
• podłączenie elektryczne
• uruchomienie
• prace naprawcze
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•

Centrala kompaktowa może być stosowana tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz
parametrami konstrukcyjnymi podanymi na tabliczce znamionowej!
Uruchomienie urządzenia i praca niezgodna z parametrami powodują uszkodzenie
podzespołów, a w konsekwencji prowadzą do zagrożenia bezpiecznej pracy całego
urządzenia.

•

Centrale kompaktowe nie mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem.

Przed wszelkimi pracami przy centrali należy:
• Powiadomić inne osoby o przeprowadzanych pracach.
• Wyłączyć centralę od zasilania.
• Upewnić się, że nikt nie może włączyć urządzenia przypadkowo.
• Upewnić się, że w centrali nie ma napięcia.
• Używać tylko oryginalnych części zamiennych.
•

Instrukcja obsługi (DTR) jest częścią produktu i należy zachować ją, aby w razie
potrzeby można było z niej ponownie skorzystać.
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3. Opis ogólny
Wymagania higieniczne
Centrale kompaktowe SupraBox COMFORT spełniają wszystkie aktualne wymagania normalizacyjne.
Powierzchnie ścianek urządzenia są całkowicie gładkie (wewnątrz i na zewnątrz lakierowane proszkowo na kolor
RAL 7035) i łatwe do czyszczenia.
Obudowa
Urządzenia posiadają stabilne, bezramowe obudowy. Ścianki boczne wykonywane są z podwójnych paneli z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1 mm. Przestrzeń pomiędzy panelami wypełnia warstwa izolacyjna z wełny mineralnej, o gęstości 33 kg/m3. Wełna jest niepalna i odpowiada klasie ochrony przeciwpożarowej A1, według DIN 4102.
Grubość izolacji SupraBox Comfort ...D wynosi 40 mm.
Własności mechaniczne i termiczne obudowy są zgodne z normą PN-EN 1886 [L1; D1/D2; 40 mm: T3/TB3].
Odzysk ciepła (opcjonalnie z odzyskiem wilgotności)
Jednostki wyposażone są w przeciwprądowe wymienniki odzysku ciepła o sprawności powyżej 90%.
Zapewniają szczelne odseparowanie strumienia powietrza świeżego od zużytego, uniemożliwiając przedostawanie się zapachów. Izolacja płyt wymiennika zapobiega kondensacji pary wodnej przy dużej różnicy temperatur
przepływających strumieni powietrza.
Filtry
Standardowo na nawiewie montowane są filtry klasy F7, natomiast na wywiewie filtry klasy M5 (dawniej F5).
Mechanizm zatrzaskowy gwarantuje szybką i łatwą wymianę filtra.
Króćce przyłączeniowe
Wymiary przyłączy są zgodne ze standardowymi wymaganiami branżowymi i zapewniają prędkość przepływu ok.
3-5 m/s.
Wentylatory EC
Kompaktowe wentylatory EC, napędzane nowoczesnymi silnikami komutowanymi elektronicznie własnej produkcji,
zapewniają cichą i energooszczędną pracę całego typoszeregu central SupraBox Comfort zarówno przy pełnym, jak
i przy częściowym obciążeniu.
Akcesoria (opcjonalnie)
Jednostki SupraBox Comfort mogą zostać opcjonalnie wyposażone w zewnętrzną, wodną nagrzewnicę lub chłodnicę
w celu podniesienia lub obniżenia temperatury pomieszczenia. W ofercie dostępne są również elektryczne nagrzewnice wstępne i końcowe.
Zintegrowany sterownik (z opcją sterowania przez internet)
Centrala SupraBox Comfort wyposażona jest standardowo w sterownik służący do jej obsługi. Wszystkie wewnętrzne
podzespoły są fabrycznie okablowane. Regulacja temperatury jest możliwa również przy zastosowaniu opcjonalnej
nagrzewnicy i chłodnicy. Oprogramowanie sterownika zawiera wiele funkcji sterowania, które w każdej chwili mogą
zostać aktywowane. Panel do zdalnego sterowania jednostką jest dostarczany w standardzie z urządzeniem.
Na specjalne zamówienie jednostka może być dostarczona również bez sterownika.
Zgodnie z Dyrektywą Maszynową centrala wentylacyjna zainstalowana na stałe, musi być podłączona z wyłącznikiem
serwisowym i bezpiecznikiem. Urządzenie musi być oddzielone od zasilania na wszystkich biegunach! Urządzenie
spełnia wymagania normy VDI 6022 i DIN 1946 T6.
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4. Definicja wykwalifikowanego personelu
Do celów niniejszej instrukcji i ostrzeżeń dotyczących samego produktu, za wykwalifikowany personel uważa się
osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji, montażu, uruchomienia i eksploatacji produktu
oraz posiadające kwalifikacje (uprawnienia) w zakresie:
• podłączenia instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa
• konserwacji i obsługi bieżącej instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa
• udzielania pierwszej pomocy
Osoby upoważnione do wykonywania prac przy centrali muszą być odpowiednio
przeszkolone również w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Zakres zastosowania
Centrale kompaktowe SupraBox Comfort przeznaczone są do transportowania:
• czystego powietrza (lub normalnie zanieczyszczonego, ewentualnie lekko tłustego)
• lekko agresywnych gazów i par (w każdym przypadku konsultacja z fabryką jest wymagana)
• mediów o maks. gęstości 1,3 kg/m3
Nie stosować central kompaktowych w następujących warunkach:
• jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 95%
• jeśli temp. medium jest niższa niż -16°C lub wyższa niż wskazana w specyfikacji lub na tabliczce znamionowej centrali
• w pobliżu łatwopalnych materiałów;
• w środowisku gazów wybuchowych.
• w środowisku gazów mogących spowodować korozję urządzenia.
• w miejscach, gdzie mogłoby dojść do zalania urządzenia wodą.

Zakres zastosowania musi pozostawać w zgodzie z postępowaniem opisanym w niniejszej instrukcji przy montażu, podłączeniu elektrycznym, procedurze uruchamiania
i obsłudze bieżącej.
Centrale kompaktowe mogą być eksploatowane wyłącznie, gdy są zamontowane
zgodnie z przeznaczeniem i gdy wyposażenie zabezpieczające zapewnia właściwą
ochronę, zgodnie z PN-EN ISO 13857:2010.
Wszelkie inne zastosowania centrali, od uzgodnionych w umowie, lub opisanych
w niniejszej instrukcji uważa się za niewłaściwe.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie procedury
opisanej w niniejszej instrukcji podczas instalacji, eksploatacji i napraw.
Zaznaczamy, że niniejsza dokumentacja dotyczy wyłącznie urządzenia i w żaden
sposób nie odnosi się do całej instalacji!
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6. Składowanie i transport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Przed rozładunkiem, na podstawie dokumentów przewozowych, należy sprawdzić kompletność dostawy oraz
brak uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu.
Brakujące części lub uszkodzenia muszą być natychmiast odnotowane w dokumentach przewozowych przez
kierowcę dostawcy.
Urządzenie dostarczane jest na palecie.
Urządzenie jest zapakowane do transportu w normalnych warunkach.
Przechowywać centrale w miejscu suchym i osłoniętym przed opadami atmosferycznymi.
Wilgotność w pomieszczeniu składowania nie powinna przekroczyć 70% (+20°C).
Utrzymywać temperaturę w magazynie pomiędzy -16°C i +40°C.
Folie i taśmy należy usunąć w celu uniknięcia skraplania.
Otwarte palety przykrywać plandeką i chronić centrale przed dostaniem się do ich wnętrza zanieczyszczeń np.
w postaci wiórów, odłamków, kamieni, drutu itp.
Nie stawiać na przechowywanym urządzeniu ciężkich przedmiotów, które mogą doprowadzić do odkształceń
obudowy lub innych uszkodzeń.
Zapobiegać uszkodzeniom palety.
Unikać wyginania obudowy podczas podnoszenia.
Unikać wszelkich uszkodzeń, głównie obudowy.
Drzwi obsługowe urządzenia podczas transportu muszą pozostawać zamknięte.
Transportować używając odpowiednich środków transportowych (masa → tabliczka znamionowa).
Nie obciążać nadmiernie części obudowy - grozi uszkodzeniem.
Podczas transportu stosować, dla własnego bezpieczeństwa, odpowiednie antypoślizgowe rękawice i obuwie
ochronne
Stosować odpowiednie mocowania, zgodnie z przeznaczeniem.
Unikać długotrwałego przechowywania.
W przypadku czasu składowania dłuższego niż 1 rok należy przed montażem sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie łożysk silników poprzez obrócenie wirnika ręką. Przed uruchomieniem należy również sprawdzić
odległości szczelin części wirujących.
Unikać wstrząsów i ekstremalnych warunków przechowywania.
Zagrożenie życia! Nie przechodzić pod zawieszonym ciężarem!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!
Wymiary i masy transportowe (wraz ze skrzynką podłączeniową)
L

B

[mm]

1100 D
1900 D

Suprabox Comfort
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[mm]

H
[mm]

Masa
[kg]

1900

600

1460

205

1800

2000

600

315

H

L

B

H

B
L
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W przypadku przewożenia za pomocą wózak widłowego lub wózka transportowego należy pamiętać, że osoby obsługujące wózki widłowe muszą być regularnie szkolone w zakresie BHP, w szczególności pod kątem zapobiegania
wypadkom!
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności związanej z przeładunkiem należy
sprawdzić dopuszczalną ładowność i/lub udźwig pojazdu!
Długość wideł wózka musi przekraczać rozmiar palety transportowej. Zbyt
krótkie widły moga powodować uszkodzenia palety, a w efekcie doprowadzić
również do uszkodzenia transportowanego urządzenia.

W przypadku przenoszenia urządzenia za pomocą suwnicy lub dźwigu
samochodowego należy pamietać, że że osoby obsługujące suwnice ub dźwigi
samochodowe muszą być regularnie szkolone w zakresie BHP, w szczególności
pod kątem zapobiegania wypadkom!
Przebywanie pod zawieszonym ładunkiem jest zabronione!
W przypadku bezpośredniego przenoszenia obciążenia (założona pętla pod
ładunkiem) należy stosować wyłącznie atestowane, nieuszkodzone pasy tekstylne o dostatecznie dużej powierzchni przylegania i z zabezpieczeniem krawędzi
(np.: pasy zgodne z normą PN-EN 1492-1 lub pętle według PN-EN 1492-2).
Stosowanie łańcuchów lub lin bezpośrednio przenoszących obciążenie jest zabronione!
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Należy unikać kąta pochylenia większego niż 60°.

ŹLE

Rys. Kąt pochylenia większy niż 60°.

BELKA LUB ROZPÓRKA

DOBRZE

Rys. Kąt pochylenia mniejszy niż 60°.

Rozkład obciążenia urządzenia jest nierównomierny! Nie jest to widoczne na
zewnątrz.

MAŁE
OBCIĄŻENIE

DUŻE
OBCIĄŻENIE
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7. Dane techniczne
szafka sterownicza
wentylator z silnikiem EC
wentylator z silnikiem EC

uchwyt
do zawiesia

WYR

NAW









WYW

filtr panelowy M5

przeciwprądowy
wymiennik ciepła
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ZEW

filtr panelowy F7

wanna kondensatu

Wykonanie standardowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

bezramowa obudowa z izolacją 40mm
wewnątrz i na zewnątrz lakierowanr proszkowo (RAL 7035)
zintegrowane sterowanie (Plug & Play)
przyłącze poziome
energooszczędne wentylatory EC
wysoki stopień sprawności odzysku ciepła
dwoje drzwi serwisowych; obejście
montaż wewnątrz pomieszczeń

Dane techniczne: SupraBox COMFORT 1100 D

Nr artykułu
(wykonanie LEWE / PRAWE)

Wymiary (L x H x T)

Nominalny punkt pracy
Wydajność Vnom

Ciśnienie dyspozycyjne

Wentylatory
Napięcie / częstotliwość
Maks. całkowity pobór prądu
Obroty
Pobór mocy
Klasa SFP

Odzysk ciepła
Sprawność [%]

Filtry powietrza

SBC110DGLIB0 (LEWE); SBC110DGRIB0 (PRAWE)

1650 x 460 x 1292 mm (wraz z szafką sterowniczą)

1100 m³/h
200 Pa
Wentylator ze swobodnym wylotem
wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, napęd silnikiem komutowanym elektronicznie
230 V / 50 Hz
4A
2600 min-1
2 x 320 W
SFP 2
Przeciwprądowy wymiennik ciepła - do 92% *, klasa H1
* = wartość maksymalna z kondensacją; sprawność odzysku zależy od stanu
pracy urządzenia
Filtry panelowe w obudowie z tworzywa sztucznego;
nawiew: F7 / wywiew: M5 (dawniej F5)
378 x 553 x 96 mm

Przyłącze
Średnica
Nominalna prędkość powietrza w króćcu

Poziome
ø 315
3,9 m/s

Regulacja

Nawiew / Wywiew / Kontrola temperatury w pomieszczeniu,
bezstopniowa regulacja obrotów wentylatora,
sterowanie funkcją obejścia modulowanym sygnałem 0-10V

Obejście

Bez przepustnicy na wymienniku, przepustnica na obejściu

Masa (z automatyką)
Maks. temp. powietrza przetłaczanego

188 kg
40°C (wyższa temp. dostępna na specjalne zamówienie)
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Wykonanie standardowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

bezramowa obudowa z izolacją 40mm
wewnątrz i na zewnątrz lakierowanr proszkowo (RAL 7035)
zintegrowane sterowanie (Plug & Play)
przyłącze poziome
energooszczędne wentylatory EC
wysoki stopień sprawności odzysku ciepła
dwoje drzwi serwisowych; obejście
montaż wewnątrz pomieszczeń

Dane techniczne: SupraBox COMFORT 1900 D

Nr artykułu
(wykonanie LEWE / PRAWE)

Wymiary (L x H x T)

Nominalny punkt pracy
Wydajność Vnom

Ciśnienie dyspozycyjne

Wentylatory
Napięcie / częstotliwość
Maks. całkowity pobór prądu
Obroty
Pobór mocy
Klasa SFP

Odzysk ciepła
Sprawność [%]

Filtry powietrza

SBC190DGLIB0 (LEWE); SBC190DGRIB0 (PRAWE)

1650 x 460 x 1892 mm (wraz z szafką sterowniczą)

1900 m³/h
250 Pa
Wentylator ze swobodnym wylotem
wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, napęd silnikiem komutowanym elektronicznie
230 V / 50 Hz
9A
2800 min-1
2 x 750 W
SFP 3
Przeciwprądowy wymiennik ciepła - do 92% *, klasa H1
* = wartość maksymalna z kondensacją; sprawność odzysku zależy od stanu
pracy urządzenia
Filtry panelowe w obudowie z tworzywa sztucznego;
nawiew: F7 / wywiew: M5 (dawniej F5)
378 x 848 x 96 mm

Przyłącze
Średnica
Nominalna prędkość powietrza w króćcu

Poziome
330 x 480 mm
3,3 m/s

Regulacja

Nawiew / Wywiew / Kontrola temperatury w pomieszczeniu,
bezstopniowa regulacja obrotów wentylatora,
sterowanie funkcją obejścia modulowanym sygnałem 0-10V

Obejście

Bez przepustnicy na wymienniku, przepustnica na obejściu

Masa (z automatyką)
Maks. temp. powietrza przetłaczanego
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270 kg
40°C (wyższa temp. dostępna na specjalne zamówienie)

Charakterystyka pracy:
0

100

200

300

Akustyka:

400

500

600

700 V[C.F.M.] 900

600

SupraBox COMFORT 1100 D

2600

∆pfa

[Pa]

∆pfa

[in.WG]

2.00

2400

400

2150

0

53 dB(A)

49
1500

41
37

0

200

37

38

400

46

51

49
46

41

41

1.00

51
49

46

1250

100

Obliczenia:

51

1850

200

600

800

1000

0.50

54

52

50

47

42

53

1200

V[m3/h]

1600

0.00

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 V[m /s] 0.40
3

0

200

400

600

800

1000 V[C.F.M.]

1400

900

∆pfa 2800

∆pfa

[in.WG]

2600

2.50

600

62

2300

500

2.00

60

400

1950

300

50

100

45
0

0.00

45

500
0.10

54
50

51
51
46
1000

0.20

1.50

58

54

1300

62 dB(A)
60

58

1600

200

0

3.50

SupraBox COMFORT 1900 D

[Pa]

700

Poziom mocy akustycznej na wlocie LWA5 = LWA2 + 4 dB
Poziom mocy akustycznej na wylocie LWA6 = LWA2 + 24 dB

1.50

53
300

Na charakterystykach podano poziom mocy akustycznej
przez obudowę LWA2 w dB(A).

0.30

61

59
55

55
1500
0.40

59

63
61

LWA5 w oktawie: LWA5(Okt) = LWA5 + wartość korekty (tabela→wiersz LWA5)
LWA6 w oktawie: LWA6(Okt) = LWA6 + wartość korekty (tabela→wiersz LWA6)
Wartość korekty: ∆LWOkt [dB]

250

500

1K

2K

4K

8K

LWA5 [dB(A)] - wlot (ZEW / WYW)

-15

-6

-4

-6

-13

-19

-34

LWA6 [dB(A)] - wylot (NAW / WYR)

-28

-8

-7

-7

-5

-9

-23

LWA2 [dB(A)] - obudowa

-6

-9

-3

-13

-15

-18

-23

Na charakterystykach podano poziom mocy akustycznej
przez obudowę LWA2 w dB(A).
Poziom mocy akustycznej na wlocie LWA5 = LWA2 + 4 dB
Poziom mocy akustycznej na wylocie LWA6 = LWA2 + 24 dB

Obliczenia:
LWA5 w oktawie: LWA5(Okt) = LWA5 + wartość korekty (tabela→wiersz LWA5)
LWA6 w oktawie: LWA6(Okt) = LWA6 + wartość korekty (tabela→wiersz LWA)

1.00

63

0.50

Wartość korekty: ∆LWOkt [dB]

V[m3/h]
V[m3/s]

2500
0.70

0.00

fM [Hz]
125

250

500

1K

2K

4K

8K

-12

-10

-6

-3

-11

-22

-41

LWA6 [dB(A)] - wylot (NAW / WYR)

-14

-11

-6

-5

-6

-11

-19

LWA2 [dB(A)] - obudowa

-19

-6

-3

-7

-16

-20

-36

LWA5 [dB(A)] - wlot (ZEW / WYW)

0.50

fM [Hz]
125
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78
GS

5

1362

M

78

F7

5

315

240
460

WYR

1292
1109

W

31

35

ZE

Szafka sterownicza

Średnica otworu do zawiesia 18 mm

45°

5
31
1112
Widok z góry

1804

35

240
~330
518

YW

W

1650

222

518
607

347

437

Widok z przodu

1007
1180

Króciec spustowy - rurka aluminiowa 15x2 [mm]

NAW

Widok z boku

1180
1292

8. Dane wymiarowe

SupraBox Comfort 1100 D
Wszystkie wymiary w mm. Na rysunku przedstawiono wykonanie LEWE. Wykonanie PRAWE jest lustrzanym odbiciem w pionie. Minimalna niezbędna wysokość zabudowy jednostki wynosi 480 mm.
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SupraBox Comfort 1900 D

Wszystkie wymiary w mm. Na rysunku przedstawiono wykonanie LEWE. Wykonanie PRAWE jest lustrzanym odbiciem w pionie. Minimalna niezbędna wysokość zabudowy jednostki wynosi 480 mm.
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WYR

ZEW

460

855

855

Widok z góry

518

607

F7

1386

1650

1710

GS

518

M5

315

Widok z boku

45
330
480
1892

1780

190

NAW

(poniżej szafki sterowniczej)

Króciec spustowy - rurka aluminiowa 15 x 2 mm

WYW

Średnica otworu do zawiesia 18 mm
Szafka sterownicza

45°

79
35
210

Widok z przodu

480

500
350

9. Montaż
Montaż, podłączenie elektryczne i uruchomienie może wykonywać
tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po rozpakowaniu sprawdzić, czy centrala nie uszkodziła się podczas transportu lub przechowywania.
Uszkodzone urządzenie nie może zostać zamontowane!
Nie montować bez właściwych akcesoriów mocujących.
Nie montować pod naprężeniem. Powierzchnie montażowe muszą być płaskie.
Odkształcenia i przemieszczenia nie powinny powodować stukania lub tarcia części ruchomych.
Nie stosować siły (podważanie, zginanie).
Elementy konstrukcyjne, do których mocowane jest urządzenie muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i wytrzymałościowe.
Zawiesia muszą być dokładnie zamocowane.
Nachylenie urządzenia w odniesieniu do poziomu nie może przekroczyć 2%.
Odpływ kondensatu musi być swobodny i niczym niezakłócony - należy pamiętać o odpowiednim nachyleniu
odpływu.
Należy zwrócić szczeglną uwagę na syfon!

Aby zapewnić cichą pracę urządzenia należy:
• ograniczyć prędkość powietrza do minimum
• nie montować urządzenia bezpośrednio nad drewnianym sufitem
• zastosować odpowiednie tłumiące materiały konstrukcyjne i podkładki antywibracyjne
• stosować króćce elastyczne i tłumiki akustyczne

Rys. Króćce elastyczne

Rys. Tłumik akustyczny

Nie wolno wiercić otworów w obudowie!

Należy zwrócić uwagę, aby system kanałów nie był podtrzymywany przez
centralę.
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Należy zapewnić stały dostęp do wnętrza urządzenia i swobodne otwieranie
drzwi serwisowych.

960

520

Centralę należy montować na zawiesiach,
wykorzystując przygotowane do tego celu uchwyty.
Przed
otwarciem
drzwi
serwisowych
należy
zabezpieczyć odpowiednio odpływ konddensatu.

Centrale SupraBox Comfort są fabrycznie okablowane, przetestowane i w pełni gotowe do podłączenia, wyposażone
w zintegrowany sterownik. Wymagają tylko prawidłowego podłączenia do kanałów wentylacyjnych, instalacji odprowadzenia kondensatu oraz instalacji wodnej. Muszą też zostać prawidłowo zamontowane.
Należy też prawidłowo zamontować i podłczyć czujniki oraz opcjonalne akcesoria, jak np.nagrzewnice kanałowe.
Panel zdalnego sterowania musi zostać podłączony za pomocą kabla dostarczonego z urządzeniem sterującym i
zamontowany w dowolnym miejscu w pobliżu centrali.
Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane zgodnie z załączonym schematem podłączeniowym.
Wymiary króćców podłączeniowych pokazano w rozdz. 8. Dane wymiarowe (patrz str. 18). Instalacja wentylacyjna
musi został wykonana zgodnie z normami i wymaganiami technicznymi. Kanał doprowadzający powietrze świeże i
odprowadzający zużyte pwoietrze na zewnątrz powinny być izolowane, w celu ochrony przed kondensacją.
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10. Podłączenie elektryczne
Montaż, podłączenie elektryczne i uruchomienie może wykonywać
tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami!
Należy bezwzględnie przestrzegać danych umieszczonych na tabliczce znamionowej centrali.

•

Centrala powinna zostać podłączona zgodnie
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

z

dołączoną

oddzielnie

instrukcją

oraz

zgodnie

11. Podłączenie przewodów odprowadzenia skroplin (kondensatu), odpływowych
i przelewowych
Centrala Suprabox Comfort ...D wyposażona jest w wannę kondensatu z jednostronnym nachyleniem w kierunku
króćca wyrzutowego. Odpływ kondensatu odbywa się poprzez okrągłą rurę aluminiową 15 x 2 mm.
Szczególnie w zimnych porach roku istnieje możliwość kondensacji po stronie wylotowej przeciwprądowego wymiennika ciepła. Aby zapewnić właściwe odprowadzenie kondensatu oraz zapobiec wydmuchiwaniu powietrza przez
przewody odpływowe, syfon po stronie podciśnienia należy zamontować jak na poniższym szkicu, przestrzegając podanych minimalnych wartości wysokości montażu. Syfon musi być wypełniony wodą przed uruchomieniem centrali.
Syfon musi być chroniony przed mrozem i odwodnieniem. Otwór wylotowy nie może być podłączony bezpośrednio
do sieci kanalizacyjnej.
Alternatywnie dopuszczane jest zastosowanie kuli zwrotnej, ale właścicwa wysokość zasysania, tj. minimum 70mm,
musi zostać zapewniona.



podłączenie urządzenia

UWAGA! Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca pod centralą, w celu
prawidłowej instalacji syfonu jest obligatoryjne.
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12. Uruchomienie
Montaż, podłączenie elektryczne i uruchomienie może wykonywać
tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami!
Nie dotykać obracającego się koła wirnikowego!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia kończyny!
Uruchamiać centralę dopiero po prawidłowym montażu!
W przypadku uruchomienia centrali, gdy nie został ukończony jeszcze system
kanałów, może dojść do przekroczenia dopuszczalnych wartości pobieranego
prądu (wentylatory będą pracowały w obszarze zabronionym z powodu braku
oporów w kanale)!
Silnik ulegnie przeciążeniu i zadziała ochrona termiczna.

Przed przystąpieniem do uruchomienia centrali muszą zostać spełnione następujące punkty:
• Należy sprawdzić poprawność montażu i podłączenia elektrycznego
• Należy sprawdzić poprawność podłączenia świeżego powietrza, swobodnego wlotu
• Należy sprawdzić, czy wirniki wentylatorów obracają się swobodnie
• Należy sprawdzić, czy zawory wymiennika ciepła są zamknięte
• Należy sprawdzić wszystkie połączenia gwintowane
• Nagrzewnicę elektryczną należy załączyć dopiero po uruchomieniu wentylatorów
• Należy usunąć ewentualne pozostałości folii ochronnej
• Należy skontrolować wzrokowo uszczelki pod kątem uszkodzeń
• Należy wyregulować drzwiczki obsługowe na zawiasach
• Należy sprawdzić, czy drzwi są zamknięte
• Należy sprawdzić, czy wentylatory działają poprawnie
• Monitorowanie ciśnienia wymiennika płytowego jest ustawione fabrycznie. Niemniej jednak konieczność regulacji może okazać się konieczna. Jeśli różnicowy czujnik ciśnienia wyzwala się zaraz po uruchomieniu systemu
zaleca się następującą procedurę:
1. ustawienie progu wyzwalania na wartość 400 Pa, bezpośrednio na wyłączniku ciśnienia różnicowego
(pokrętło obrotowe)
2. jeśli system pracuje bezbłędnie przy 100% wydajności powietrza bez oblodzeniu lub zabrudzenia wymiennika ciepła, zmniejszyć o 50 Pa próg wyzwalający → ponowne uruchomienie systemu
3. należy powtarzać krok 2 aż do uruchomienia wyzwalania systemu ochrony przez oblodzeniem. jeśli np.
zadziała przy 250Pa - wówczas należy ustawić wartość progową 300 Pa.
Uwaga! Jeśli wszystkie powyższe punkty nie zostaną spełnione może dojść
już przy pierwszym uruchomieniu systemu do poważnych problemów, z jego
uszkodzeniem włącznie. Zapewnienie poprawności pracy systemu na wpływ na
jego funkcjonalnośći bezpieczeństwo.
Przy temp. zewnętrznej poniżej 5°C należy przed uruchomieniem wentylatorów
sprawdzić system odzysku ciepła, nagrzewnice i system przeciwzamrożeniowy,
tak, aby uniknąć uszkodzenia centrali wskutek działania mrozu.
Wentylatory należy sprawdzić pod kątem ich prawidłowego funkcjonowania.
Zwrócić uwagę na wibracje, wahania ciśnienia oraz inne odstępstwa.
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Przed uruchomieniem należy sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić urządzenie
z pozostawionych narzędzi, ciał obcych i zanieczyszczeń.
Należy sprawdzić wszystkie elementy wentylatora pod kątem prawidłowego
zamocowania:
• mocowanie wentylatora
• mocowanie silnika
• łożyska silnika i wentylatora
• wirnik wentylatora
• układ tłumienia drgań


Usunąć zabezpieczenia transportowe (rys. powyżej).
• Należy usunąć 3 zabezpieczenia transportowe (niebieskie) poprzez poluzowanie śrub M6. Następnie odciągnąć w bok, w kierunku pokazanym strzałką. Przed
rozpoczęciem płyta dyszy (patrz strona 25 - kolor żółty) musi zostać odłączona, a
po usunieciu zabezpieczeń dysza (kolor czerwony) musi być ponownie podłączona
i wyregulowana (patrz str. 25 - regulacja dyszy).
Przed włączeniem zasilania należy dokadnie sprawdzić szystkie elementy
układu pod kątem gotowości do pracy i ewentualnie wyregulować.

•

Podczas uruchamiania należy skontrolować prawidłowe działanie wentylatora (przepływ powietrza, równomierna praca, wibracje, wyważenie).
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Należy sprawdzić wymiary szczelin i długości zachodzenia na siebie elementów
wirnika i dyszy wlotowej powietrza.

•
•

Szerokość szczeliny S powinna być na całym obwodzie wirnika
Długość zachodzenia R powinna być równa 1-2% średnicy wirnika.

Jeśli po zamontowaniu urządzenia zachodzi tarcie pomiędzy wirnikiem i dyszą,
dyszę należy wyregulować.

•

6 szt. śrub M6 należy poluzować za pomocą odpowiednieg narzędzia. Po zdjęciu dyszy należy sprawdzić, czy
wirnik obraca się swobodnie i nie ma tarcia. Następnie przymocować dyszę tak, aby odstęp pomiędzy dyszą a
wirnikiem był jednakowy na całym obwodzie. Dokręcić ponownie śruby.
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Przed uruchomieniem centrali należy sprawdzić działanie i kierunek ruchu klap
ukladu obejścia wymiennika ciepła. Należy zapewnić, be podczas uruchamiania wentylatorów klapa obejścia była w położeniu zamknięta.
Należy zwracać uwagę na to, że na dnie modułu wymiennika ciepła znajduje
się wanna ociekowa, która musi być dołączona do odpływu skroplin z użyciem
syfonu (strona wlotu powietrza).
Automatyczną regulację przepustnicy obejścia za pomocą siłownika przeprowadza się za pomocą panelu obsługi.

13. Wymagania i częstotliwość obsługi bieżącej
Prace konserwacyjne i serwisowe może wykonywać
tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami!
Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi należy:
• poinformować personel o przeprowadzanych pracach
• prawidłowo wyłączyć centralę za pomocą panelu obsługi
• odczekać 2 minuty, aż przepustnice żaluzjowe (opcja) zostaną zamknięte, a
wirniki zatrzymają się
• przełączyć wyłącznik serwisowy w pozycje zero (OFF)
• zabezpieczyć urządzenie przed samoczynnym włączeniem się
• odłączyć zasilanie
• odczekać 10 minut w celu zmniejszenia napięć szczątkowych na sterowniku
• odczekać do ostygnięcia nagrzewnicy
• otworzyć drzwi serwisowe
•

W ciągu pierwszych 4-16 tygodni eksploatacji należy zwracać uwagę na pracę urządzenia
• niestabilna praca, nietypowe odgłosy, drgania
• zamocowanie wentylatora, silnika i elementów tłumiących drgania

•

Przy okresowej konserwacji (zwykle w odstępach 3 miesięcznych) należy przestrzegać następujących punktów:
• kontrolować stan uszczelek drzwiczek obsługowych i w razie potrzeby wymieniać
• panele obudowy sprawdzać pod kątem uszkodzeń i korozji
• część ruchome, jak np. zawiasy regularnie należy smarować za pomocą odpowiedniego smaru w aerozolu
• usunąć wstępnie zanieczyszczenia obudowy odkurzaczem
• usunąć inne zanieczyszczenia wilgotną ściereczką
• substancje czyszczące muszą mieć neutralne pH (6-8)
Do czyszczenia centrali należy stosować ogólnie dostępne środki czyszczące.
Zalecane środki czyszczące do dezynfekcji powierzchni:
• Dismozon® pure (Bode Chemie, Paul Hartmann Polska sp. z o.o.)
• Melsitt (B.Braun)
• Antifect (Schülke & Mayr)
• Clorina (Lysoform)
Wszystkie wymienione środki są zatwierdzone przez Instytut Roberta Kocha
(31.05.2007, nr 15).
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Do czyszczenia centrali nie wolno używać agresywnych detergentów,
substancji żrących, rozpuszczalników lub kwasów. Środki czyszczące powinny
mieć neutralne pH (6-8)
Nie wolno stosować żadnych szorstkich ani rysujących narzędzi - może zostać
zniszczona powierzchnia obudowy (powłoka ochronna).
Nie zalać silnika wodą!
Nie wyginać łopatek wentylatora!

Podane okresy przeglądów, wskazane w niniejszej instrukcji dotyczą pracy
urządzenia w warunkach normalnego zanieczyszczenia powietrza.
Jeśli urządzenie pracuje w warunkach zwiększonego zanieczyszczenia - okresy
pomiędzy czynnościami konserwacyjnymi muszą zostać odpowiednio skrócone, zależnie od potrzeb.
Aby ułatwić czyszczenie wentylatory mogą zostać zdemontowane.

Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła, jako element zabudowany nieruchomo jest w znacznym stopniu bezobsługowy. Jednak ze względów higienicznych wymagane jest wykonywanie czynności związanych z kontrolą i
konserwacją. Konserwacji należy poddawać również silniki regulacji klap.

wspornik
wymiennika ciepła
mocowanie
wymiennika ciepła

przeciwprądowy
wymiennik ciepła
przeciwprądowy
wymiennik ciepła

panel czołowy
wymiennika ciepła

Lamele przeciwprądowego wymiennika ciepła są bardzo delikatne. Należy więc
zachować szczególną ostrożność podczas prac konserwacyjnych.
27/33

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMAGANYCH CZYNNOŚCI
Lp.

2.
3.

4.

5.

raz na 12
miesięcy

Sprawdzenie stanu mechanicznego styków
i zacisków elektrycznych układu zasilania
silnika wentylatora (na listwie zasilającej w
silniku dla GD150 i GD112 lub kostce
przyłączeniowej silnika dla GD84 i GD72).

1

1.

NAZWA CZYNNOŚCI

inna

na początku
eksploatacji

według
potrzeb

uwagi i czynności do wykonania

x

Wykonać 1 zdjęcie podczas pierwszego
przeglądu (1 zdjęcie na cały okres konserwacji). Pokazać na zdjęciu zaciski silnika z
przewodami.

x

Wykonywać wyłącznie napięciem STAŁYM =
500V (DC)
Uwaga: Pomiar napięciem stałym wyższym
niż 500V niszczy silnik. Pomiar jakimkolwiek
napięciem zmiennym także niszczy silnik.

2

Pomiar rezystancji izolacji obwodów
fazowych i ochrony (PE) silnika

3

Pomiar skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.

4

Sprawdzenie poboru prądu przez silnik
wentylatora na każdej fazie.

5

Wymiana filtrów powietrza.

x

6

Smarowanie / wymiana łożysk

x

7

Sprawdzanie odpływu kondensatu

co 3
miesiące

x

8

Sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika
ciepła

co 3
miesiące

x

9

Sprawdzenie położenie wentylatora, jego
mocowań i połączeń mechanicznych do
układu kanałów, podpór i mocowań
użytkownika.

10

Sprawdzenie odległości wlotu wirnika od
dyszy ssącej wentylatora ( w obu osiach:
promieniowo i wzdłużnie).

11

Czyszczenie na sucho łopatek wirnika,
dyszy ssącej, kraty osłonowej i innych
zabrudzonych elementów mechanicznych
wentylatora.

zgodnie z
przepisami
ogólnymi
Wykonać fotografię i pokazać cęgi Dietza
założone na przewód ze wskazaniem wartości
prądu rzeczywistego na wyświetlaczu
dla każdej fazy. Czynność obowiązkowa.

x

x

Sprawdzić czy silnik nie jest narażony na
kondensację wilgoci i grawitacyjne lub wymuszone zalewanie wodą. Wykonać zdjęcie
podczas pierwszego przeglądu (1 zdjęcie na
cały okres konserwacji). Pokazać całościowo
wentylator i jego ułożenie.

x

Na początku konserwacji sprawdzić ułożenie
wirnika w stosunku do dyszy ssącej
(odległość wirnik-dysza).

x

Na zdjęciu pokazać stan powierzchni łopatek
wirnika z tej samej, wybranej strony: przed
czyszczeniem i po oczyszczeniu
(2 zdjęcia). Czynność obowiązkowa.

12

Gruntowne czyszczenie łopatek wirnika,
dyszy ssącej, kraty osłonowej i innych
zabrudzonych elementów mechanicznych
wentylatora.

x

Uwaga: Nie dopuścić do zalania wodą układu
elektroniki silnika. Na zdjęciu pokazać stan
powierzchni łopatek wirnika z tej samej, wybranej strony: przed czyszczeniem i po
oczyszczeniu (2 zdjęcia).

13

Pomiar punktu pracy wentylatora

x

Dokonać zapisu w protokole z podaniem
napięć na wejściach Analog1 i Analog2

na początku
eksploatacji

x

Wymienione prace dotyczą obsługi bieżącej, przez co rozumie się obsługę wykonywaną przez personel techniczny Użytkownika stale w
trakcie okresu użytkowania urządzenia.
Określenie „według potrzeb” oznacza, że użytkownik sam podejmuje decyzję o wykonaniu czynności konserwacyjnej na podstawie
Gdy w tabeli zaznaczono komórkę „według potrzeb” jednocześnie z komórką określającą częstotliwość, to oznacza, że czynności
obsługowe muszą być wykonywane częściej niż czas określony w komórce „częstotliwość”. Wyznacznikiem częstotliwości jest w takiej sytuacji bieżące obciążenie użytkowe urządzenia i obsługa bieżąca musi kompleksowo zabezpieczyć element przed uszkodzeniem
wynikającym z użytkowania w warunkach zwiększonego obciążenia.
Wykonanie fotografii obsługiwanego zespołu oznacza powstanie pliku cyfrowego w dowolnym formacie grafiki bitmapowej z wpisaną datą
w danych exif pliku (tzn. aparat musi mieć prawidłowo ustawioną datę przed wykonaniem zdjęcia). Fotografia służy jako dokumentacja
wykonanej pracy i ma znaczenie dowodowe w wypadku uszkodzeń podlegających prawom gwarancyjnym producenta.
Fotografie i wartości pomiarów zapisane w protokołach użytkownika należy przesłać emailem w czasie do 4 tygodni od ich powstania na
adres: serwis@rosenberg.pl
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14. Naprawa
Naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel,
zgodnie z obowiązującymi przepisami!

Przed wszystkimi pracami serwisowymi przy centrali należy:
• poinformować personel o przeprowadzanych pracach
• prawidłowo wyłączyć centralę za pomocą panelu obsługi
• odczekać 2 minuty, aż przepustnice żaluzjowe (opcja) zostaną zamknięte, a
wirniki zatrzymają się
• przełączyć wyłącznik serwisowy w pozycje zero (OFF)
• zabezpieczyć urządzenie przed samoczynnym włączeniem się
• odłączyć zasilanie
• odczekać 10 minut w celu zmniejszenia napięć szczątkowych na sterowniku
• odczekać do ostygnięcia nagrzewnicy
• otworzyć drzwi serwisowe

Używać tylko oryginalnych części zamiennych!
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15. Adres producenta
Nasze produkty podlegają ciągłej kontroli jakości i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
W przypadku pytań dotyczących naszych produktów, proszę zwracać się do: instalatora
urządzeń, naszego przedstawicielstwa lub bezpośrednio do nas:

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1
D-74653 Künzelsau-Gaisbach, Niemcy

PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ:

Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.
ul. Plantowa 5
05-830 Nadarzyn
tel.: (+48) 22 720 67 73 lub 74
faks: (+48) 22 720 67 75
e-mail: serwis@rosenberg.pl
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
dotyczy Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
oraz Dyrektywy Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE

Producent:

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1
D-74653 Künzelsau-Gaisbach, Niemcy
Niniejszym oświadczamy, iż niżej wymienione urządzenia zostały
zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane zgodnie
z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/UE
oraz Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

Opis urządzenia: 				

Centrala kompaktowa

Typ:						
SupraBox Comfort				
							
Zastosowane zharmonizowane
normy:					
PN-EN 60204-1:2010
						
PN-EN 60204-1:2010/AC:2011P
						PN-EN 61000-6-2:2008
						
PN-EN 61000-6-3:2008
						PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012		
			
Deklaracja zgodności z wymaganiami Dyrektywy EMC jest ważna tylko dla wentylatorów podłączonych zgodnie
z instrukcją obsługi i pracujących niezależnie (indywidualnie) oraz zasilanych ze źródła o sinusoidalnym przebiegu
prądu.

Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.
ul. Sękocińska 38
Wolica k. Warszawy
05-830 Nadarzyn, Polska

20.04.2016 r.

Dyrektor Zarządzający

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
dotyczy Dyrektywy Ekoprojektu ErP 2009/125/EC

Producent:

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1
D-74653 Künzelsau-Gaisbach, Niemcy
Niniejszym oświadczamy, iż niżej wymienione urządzenia zostały
zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane zgodnie
z Dyrektywą Ekoprojektu ErP 2009/125/EC.

Opis urządzenia: 				

Centrala kompaktowa

Typ:						

SupraBox Comfort

Rozporządzenie wykonawcze:		
						

Rozporządzenie Komisji (UE)
nr 1253/2014 (Lot 6)

Zastosowanie zharmonizowane
normy:					
			
					

PN-EN 13053+A1:2011			

Niniejsza deklaracja zgodności odnosząca się do Dyrektywy Ekoprojektu ErP 2009/125/EC oraz Rozporządzenia
Komisji UE nr 1253/2014 jest ważna tylko w połączeniu z wytycznymi ErP dla danego produktu oraz informacjami
zawartymi na tabliczce znamionowej.
Za zastosowanie wielobiegowej lub płynnej regulacji obrotów, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1253/2014, odpowiedzialny jest instalator.

Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.
ul. Sękocińska 38
Wolica k. Warszawy
05-830 Nadarzyn, Polska
09.02.2016 r.

Dyrektor Zarządzający

DEKLARACJA PRODUCENTA
dotyczy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC

Producent:

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1
D-74653 Künzelsau-Gaisbach, Niemcy
NNiniejszym oświadczamy, iż poniżej opisana maszyna nieukończona
spełnia podstawowe wymagania Dyrektywy 2006/42/EC.
Opis urządzenia: 					

Centrala kompaktowa

Typ:							

SupraBox Comfort

Zgodność z Dyrektywą 2006/42/EC,
w szczególności z artykułami:			
1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.4.1,
							
1.5.1, 1.7.3
							
Dodatkowo:
Zgodność z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Zgodność z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE
Zgodność z Dyrektywą ErP 2009/125/EC
Uruchamianie maszyny nieukończonej jest zabronione, aż do chwili zainstalowania jej w systemie lub innym
urządzeniu spełniającym wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.
ul. Sękocińska 38
Wolica k. Warszawy
05-830 Nadarzyn, Polska

20.04.2016 r.

Dyrektor Zarządzający

