OCHRANA

- ohrievač musí byť inštalovaný spôsobom, ktorý dovoľuje jeho odvzdušnenie, servis, údržbu alebo kompletnú výmenu
- umiestnenie ohrievača môže byť pripojovacími nátrubkami vodorovne, z boku ohrievača alebo zvislo zvrchu
- nepriepustná poloha je napájacími nátrubkami zvislo, smerom dole
- ohrievač sa montuje zasunutím do potrubia rovnakého menovitého priemeru. Pripájacie hrdlo ohrievača je nutné
celkom zasunúť. Vďaka tomu je gumové tesnenie vo vnútri potrubia a je tak zaistená potrebná tesnosť spoja
- ohrievač je možné inštalovať ako ľavý aj pravý (pozri obrázky)
- pred ohrievač sa odporúča umiestniť filter vzduchu, aby sa zabránilo zanášaniu výmenníka
pre napojenie výmenníka na vykurovaciu sústavu je vhodné použiť ohybné pripojovacie hadice (OH). Použitie týchto
hadíc umožňuje montovať rozvody ohriatej pitnej vody nezávisle na montáži ohrievača, odpadá taktiež nutnosť
presného osadenia odbočiek z rozvodu ÚK

INŠTALÁCIA

Pravá inštalácia
súprúdové zapojenie

Ľavá inštalácia
protiprúdové zapojenie

Ľavá inštalácia
súprúdové zapojenie

Protimrázovú ochranu výmenníka je potrebné riešiť komplexne - napojením ohrievača na zmiešavací uzol (SMU), osadením
ohrievača špeciálnym snímačom PO a predradením uzatváracej klapky so servopohonom s havarijnou funkciou na strane
vzduchu.
Celý komplex zariadenia odporúčame ovládať riadiacou jednotkou RJV, opäť v spojení s kanálovým alebo priestorovým
teplotným snímačom. Táto
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Pravá inštalácia
protiprúdové zapojenie

Montáž môže vykonať iba osoba, ktorá má vzdelanie v obore inštalatér alebo kúrenár. Je nutné správne utesniť všetky
závitové spoje. Pri montáži vodného výmenníka je nutné kliešťami pridržaťnapájacie konce rúrok, aby nedošlo k poškodeniu
výmenníka alebo jeho zničenie!

- ohrievač musí byť nainštalovaný tak, aby pred ním aj za ním bolo priame potrubie v dĺžke najmenej dvojnásobku jeho
menovitého priemeru
- inštalácia ohrievača musí zaistiť, že nedôjde k uvoľneniu a pádu
- v prípade inštalácie ohrievača na koniec potrubia musí byť jeho otvorený koniec vybavený pevnou mrežou alebo inými
zariadeniami, ktoré zabráni sa dotýkať vykurovacích tyčí
- odporúča sa inštalovať ohrievač za ventilátor v smere prúdenia vzduchu, aby nedošlo k tepelnému zaťaženiu motora
ventilátora

Po vybalení z krabice skontrolujte tu:
1. súhlasí označenie na krabici s typovým štítom na ohrievači
2. nie je mechanicky poškodený plášť
3. nie je uvoľnený vodný výmenník v plášti ohrievača
4. sú správne nasadené gumové tesnenie na oboch hrdlách ohrievača

chemikálii, hrubého prachu, sadzí, mastnôt, atp...
ohrievač je určený pre pracovné teploty okolia max. +60°C
výmenníky sú skúšané na maximálny tlak vykurovacej vody 1,6 MPa. Maximálny prevádzkový tlak vykurovacej vody je 0,8 MPa
prevádzková teplota ohrievača je maximálne +100°C
ohrievač je možné inštalovať iba v takej polohe, ktorá umožní odvzdušnenie ventilu na výmenník
prietok vzduchu v ohrievači je možný v ľubovoľnom smere
musí byť zaistená ochrana výmenníka proti zamrznutiu

KONTROLA

-

PODMIENKY PREVÁDZKY - ohrievač je určený na ohrev čistého prúdiaceho vzduchu bez horľavých alebo výbušných prímesí, výparov

Tento návod obsahuje dôležité pokyny a bezpečnostné upozornenia. Pre zabezpečenie správnej funkcie a
vlastnej bezpečnosti si pred použitím výrobku dôkladne prečítajte nasledujúce predpisy a dodržiavajte ich!

Kruhový vodný ohrievač VOK

NAVOD
DOPRAVA

HHCTPYKUHfl
@)

Pri doprave a manipulácii je potrebné s výrobkom zaobchádzať opatrne a šetrne. Počas prepravy nesmie dôjsť k otresom,
vibráciám ani nárazom. Výrobok sa musí skladovať vo vnútornom suchom a čistom priestore.

ÚDRŽBA

Prevádzka ohrievača nevyžaduje žiadnu údržbu.

KONTROLA

Kontrolu je nutné vykonať iba v prípade, kedy výmenník nefunguje správne.
- odporúča sa skontrolovať odvzdušnenie výmenníka a to vtedy, či došlo k výmene vody vo vykurovacom systéme.
- odporúča sa skontrolovať čivača. Pri čistení nesmú byť použité žiadne rozpúšťadlá, aby nedošlo k poškodeniu ohrievača.

SERVIS

Záručný a pozáručný servis vykonáva dodávateľ alebo niektorá z autorizovaných servisných organizácii ktorých
zoznam je k dispozícii pri doddávateľovi.
Pri objednávaní servisného zásahu je nutné uviesť popos poruchy a označenie ohrievača uvedené na výrobnom štítku.

ZÁRUKA

Na ohrievače je štandardne poskytovaná záruka 24 mesiacov.

ROZMERY

Inštalačné rozmery

Kpyr11b1M BO.QHblM HarpesaTeflb VOK
.QaHHaH HHCTPYKUHH COA8P>KHT sa>KHble yKaJaHHH"'HHCTPYKL\"1"1 no 5eJonaCHOCrn . .QnH o5ecnENeHHH npaeHnbHOro
q>yHKUHOHHposaHHH"' co5CTseHHO� 5eJOnaCHOCrn nepeA 3KCnnyarnui,,e�"13A8IrneH OCHOBaTenbHO npCNrnTe
cneAY'°L4"'e npaei,,na "' co5nl0Aa�Te i,,x!
HarpesaTenb npe?Ha3HaYeH ,QIH� Harpesa npocTynaK>L4ero 003,ayxa 6e3 ropl04HX vuw1 s3pb1aoonacHb\X np111Mece'1,
i�41\.j:j{(-@iiJ9,l,k24tild - napos
XHMHKanHH, KpynHblX YaCTHU nblnH, ca>KH, >KHPOB"1 TaK Aanee
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- Harpeearenb npeAHaJHaYeH AnH MaKC"1ManbHO� pa5CNe� TeMnepaTypbl OKpy>Ka10L4e� cpeAbl +60'C.
- rennoo5MeHH"1K"1 HCnblTaHbl Ha MaKCHManbHOe AaeneHHB OTOnHTenbHO� BOAbl 1,6 Mna. MaKCHMMbHDe pa50Yee
AaBnBHHB OTOnHTBnbHO� BOAbl 0,8 Mna.
- MaKCHManbHaH pa5CNaH reMnepaTypa HarpeearenH +1 OO'C.
- HarpesaTenb MO>KHO yCTaHOB"'1Tb TOflbKO B TaKOM nonO>K8HYlli1, KOTOpoe n03BOJHH npov13eecn1 ,Q833paL.-tVHO 4epe3
seHnrnb Ha 1ennoo6MeHHv1Ke
- HanpaeneHHe noro<a eoJAyxa e rennoo5MeHHHKe AOnycKaeTCH s n,o5oM HanpaeneHHH
- AOn>KHa o5ecneYHBaTbCH 3aL4"1Ta TBnnoo5MeHH"1Ka OT 3aMep3aH"1H

YcTpo�CTeo pacnaKyHre"' npoeepbre:
1 .COOTBBTCTBHB MapKHPOBKH Ha ynaKOBKe c MapKHpOBKOH rnna HarpeearenH Ha ero l4"1TKB
2 .OTCyTCTBHe MexaHHYBCKi'IX noepe>KAeHHH KOpnyca
3.KpenneHHe BDAHHOro rennoo5MeHHHKa K ero KDpnycy HB HMeeT noepB>KABHH�
4.npaeHnbHOCTb ycTaHOBKH peJHHOBblX ynnOTH8H"1� Ha naTpy5Kax HarpeearenH
- HarpeeaTenb AOn>KeH ycrnHaeni,,eaTbCH TOnbKO e TaKOM nono>KBHHi'I, Kornpoe no3eonHT npoi,iJeecrn Aea3paui,,,o,
cepBHC, o5cny>KHBaHH8 i,,ni,i KOMnneKTHYIO ero JaMeHy
- pa3M8L48H"18 HarpesarenH AOn>KHO 5b1Tb TaKHM, npi,, KOTOpOM nOABOAHL4"1e Tpy5KH paJM8L48Hbl ropH30HTanbHO, C
noAKnl04BHHBM co crnpoHbl HarpeearenH i,,ni,, eeprnKanbHO ceepxy.
- He AOnycKaeTCH nono>KeHHe nOABOAHL4"1X Tpy5oK eeprnKanbHO no HanpasneHHIO BH"13.
- HarpeeaTenb MOHrnpyeTCH 8 eeHrnnHUHOHHbl� 803AYXOBOA OAHHaKoeoro AHaMBTpa. CoeAHHHTenbHbl� naTpy5oK
HarpeearenH He05XOAHMO nonHOCTblO nOMeCrnTb 8 BOJAYXOBOA. Heo5XOAHMa� nnoTHOCTb CTblKOBKH C
803AYXOBOAOM o5ecneYHBaeTCH "1M8IOL4"1M"1CH pe3HH08blM"1 ynnDTHBHl,\HMH.
- HarpeeaTenb MO>KBT yCTaHaBnHBaTbCH KaK neBbl�. TaK"' npaBblH (CM. pi,,cyHKH).
- nepeA HarpeeaTeneM e eOJAyxoeoAe peKOMBHAYBTCH ycTaHOBHTb eOJAYWHbl� q>HnbTP, KornpblH 6yAeT
npeAOXpaHHTb Tennoo5MBHH"1K OT Jarp�JHBHHH
- AnH nOAKnl048H"1H rennoo5MBHHHKa K OTOni'ITenbHO� CHCTBMe peKOM8HAY8TCH HCnOnb30BaTb rn5KHe
COeAHHHTBnbHblB Tpy5KH (OH). VlcnonbJOBaHHe AaHHblX Tpy5oK nOJBOnHIOT yCTaHaeni,,eaTb pa3B0Abl ropH48H
BOAbl H8Ja8HC"1MO OT MOHTa>Ka HarpeeaTenH, TaKHM o5paJOM, ornaAaeT Heo5xOAHMOCTb TOYHOro paJM8L48H"1H
ornernneH"'� paJBOAa ueHTpanbHOro oronneHHH
- HarpeeaTenb AOn>KeH ycrnHaenHBaTbCH TaK, YT05bl nepeA HHM "' Ja HHM 5bln"1 npHMblB YaCTH BOJAYXOBDAa C
M"1H"1ManbHblM"1 AnHHaMH, paBHblMH ABYM AHaMeTpaM AaHHOro BOJAYXOBOAa
- HarpeeaTenb AOn>KBH ycTaHaenHBBTbCH TaK, YT05bl HCKnlOYanacb 803MO>KHOCTb ero 8blCB050>KABHHH "'naAeHHH
- npi,, ycTaHOBKe HarpeeaTenH 8 KOHUS Tpy5onpOBOAa ero OTKpblTbl� KOHeu AOO>KBH 5b1Tb o5opyAOBaH npOYHOH
peweTKOi:;; li1n"'1 .QpyrviM nmOM 38U-tv1Tbl, KOTOpbl� npe,o,orspann 803MO>KHOCTb KOHTaKTa C OTOnviTenbHblM
aneM8HTOM
- peKOMBHAYBTCH ycTaHOBKa HarpeearenH 3a BBHTHnHTDP 8 HanpaeneHHH nDTOKa B03Ayxa AnH npeAOTBpaL48HHH
rennoeo� neperpyJKH MOTOpa eeHrnnHTOpa
MOHTa)I(: MO>KeT npOY13BO,QYITb TOnbKO nHl.lO, Y1Me101..4ee 06pa300aHY1e no cne1.&Ha.JlbHOCTlil'I peMOHT H ycTaHOBKa
OTonneHMSf. Heo6XO,QHMO npaBHnbHO ycraHOBHTb ynnoTHeHMe Ha see MeCTa pe3b60Bb1X C08.QHH8HHM°. npH
MOHT3>Ke 80.QflHOro Tennoo6MeHHHKa He06XO.QHMO MOHT3>KHblM YIHCTpyMeHTOM npH,qep>KMB3Tb
no,q_KnKJl.faeMb1e KOHL.lb• Tpy6oK, eo H36e>KaHMe noepe)t(.QeHHH Tennoo6MeHHHKa MJlH ero no.n HoH
ABQ)OpMBL\"1"1!! !
npaB3>1 yCTaHOBK3
nOAKnl04BHHe nporne
nornKa BOJAyxa

npaBaJI ycraHOBK3
nOAKnlOYBHHB BAOnb
nOTOKa BOJAyXa

fleBaSI yCTaHOBKa
nOAKnlOYBHHB nporne
nOTOKB BOJAyxa

JleeaH yCTaHOBKa
nOAKnl048H"18 BAOnb
nOTOKa B03Ayxa

