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Информация за ръководството за транспорт и
монтаж
Това ръководство за транспорт и монтаж позволява
на експлоатационния или сервизен персонал да
използва X-CUBE климатична камера (AHU) безо-
пасно и ефективно.
Ръководството трябва да се държи близо до клима-
тичната камера, за да бъде достъпно за употреба по
всяко време.
Това ръководството за транспорт и монтаж е пред-
назначено за използване от монтажните органи-
зации, оператори, собствените техници, техническия
персонал, подходящо обучени лица и опитни квали-
фицирани електротехници или техници по климати-
зацията.
Необходимо е тези лица да прочетат и да разберат
напълно това ръководство, преди да започнат как-
вато и да е работа. Основна предпоставка за безо-
пасна работа е съответствие със забележките за
безопасността и всички инструкции в това ръковод-
ство.
Местните наредби за охрана на труда и безопасност
при работа и общите разпоредби за безопасност за
областта на приложение на климатичната камера
също се прилагат.
Илюстрациите в това ръководство за транспорт и
монтаж са основно за информация и могат да се
различават от действителния дизайн на климатич-
ната камера.

Друга приложима документация
В допълнение към тези инструкции се прилагат
следните документи:
 Чертеж за одобрение, специфичен за поръчката
 Лист с данни от TROX, специфичен за поръчката

на климатичната камера
 Информационни листове за компоненти от други

доставчици, ако има такива
 Схематична диаграма за климатичната камера с

управление
 Допълнителни чертежи, ако има такива
 X-CUBE ръководство за експлоатация

Отдел за техническо обслужване на TROX
За да се гарантира, че вашето запитване ще се
обработи колкото е възможно по-бързо, моля, запа-
зете на разположение следната информация:
 Наименование на изделието
 Номерът на поръчката в TROX
 Срок на доставка
 Кратко описание на неизправността

Онлайн www.troxtechnik.com

Телефон +49 2845 202-400

Авторско право
Този документ, включително всички илюстрации, е
защитен от авторското право и принадлежи само на
съответното изделие.
Всяко използване без нашето съгласие може да
бъде нарушение на авторското право и нарушителят
ще бъде държан отговорен за всяка щета.
Това се прилага в частност към:
 Публикуване на съдържанието
 Копиране на съдържанието
 Превеждане на съдържанието
 Микрокопиране на съдържанието
 Записване на съдържанието на електронни сис-

теми и редактирането му

Допълнителни инструкции
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Ограничение на отговорността
Информацията в това ръководство е била съставена
с отчитане на приложимите стандарти и директиви,
нивото на техниката и нашите знания и опит от
много години.
Производителят не приема никаква отговорност за
щети, произтичащи от:
 Несъблюдаване на това ръководство
 Неправилно използване
 Експлоатация или манипулиране от необучени

лица
 Неупълномощени модификации
 Технически промени
 Използване на неодобрени резервни части
Действителният обем и съдържание на доставката
може да се различава от информацията в това ръко-
водство за конструкции, произведени по поръчка,
допълнителни опции на поръчката или в резултат на
последни технически промени.
Трябва да се прилагат задълженията, договорени в
поръчката, общите условия, сроковете на произво-
дителя за доставка и действащите правни норми
към момента на подписването на договора.
Ние си запазване правото да правим технически
промени.

Гаранционни рекламации
Разпоредбите на съответните общи условия за
доставка се отнасят за гаранционни претенции. За
поръчките за покупка, направени от TROX GmbH,
това са разпоредбите в раздел „Vl. Гаранционни
рекламации" от Условията за доставка и плащане на
TROX Austria GmbH, виж www.trox.at/en/ .

Забележки за безопасността
В това ръководство се използват символи за преду-
преждаване на читателите за зони на потенциална
опасност. Сигнални думи изразяват степента на
опасност.
Спазвайте всички указания за безопасност и внима-
телно следвайте инструкциите, за да избегнете
инциденти, наранявания и имуществени щети.

 ОПАСНОСТ!
Непосредствена опасна ситуация, която, ако не
се избегне, ще доведе до смърт или сериозна
телесна повреда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде
избегната, може да доведе до смърт или
сериозно нараняване.

 ВНИМАНИЕ!
Потенциално опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до незначителна или
средна телесна повреда.

 УКАЗАНИЕ!
Потенциално опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до имуществена щета.

 ОКОЛНА СРЕДА!
Опасност от замърсяване на околната среда.

Съвети и препоръки

Полезни съвети и препоръки, както и инфор-
мация за ефикасна и безаварийна експлоатация.

Допълнителни инструкции
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Специфични забележки за безопасността
Следните символи се използват в забележки за без-
опасността, за да ви предупредят за специфични
опасности:

Предупредителен знак Вид на опасността

Предупреждение за
опасност от притискане.

Предупреждение за
наранявания на ръцете.

Предупреждение за
опасно електрическо
напрежение.

Предупреждение за
опасност от падане.

Предупреждение за
повдигнат товар.

Предупреждение за
опасно място.

Допълнителни маркери
За да се откроят инструкциите, резултатите, спи-
съци, референции и други елементи, в това ръко-
водство се използват следните маркери:

Маркер Обяснение

1., 2., 3. ...
Инструкции стъпка по стъпка

Резултати от действия

Референции към раздели в това
ръководство и на други прило-
жими документи

Списъци без определена последо-
вателност

[Превключ-
вател]

Работни елементи (напр. бутони,
превключватели), елементи на
дисплея (напр. LED)

„Дисплей“ Елементи на екрана (напр. бутони
или менюта)

Допълнителни инструкции
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1 Преглед

Фиг. 1: Примерна климатична камера X-CUBE X2 compact

1 Свързваща подрамка за въздуховод
2 Инспекционна врата за достъп, вижте таблицата

за символите
3 Сензорен панел

4 Главен изолатор
5 Топлообменник водни връзки
6 Основна рамка

Климатичната камера X-CUBE се доставя или напълно сглобено, или в няколко устройства за доставка (AHU
корпусни единици), в зависимост от условията за строителство и монтаж. Съответната климатична камера за
доставка и позиция за монтаж могат да се видят на приложената чертеж.

Преглед
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Следващата таблица изброява компонентите, които
могат да съставят климатичната камера. Компонен-
тите, които действително се използват за конкретна
климатична камера, са изброени в специфичния
лист за технически данни.

AHU корпуси

Символ Описание
Жалузни клапи

Филтър

Шумозаглушител

Центробежен вентилатор

Охлаждаща намотка

Отоплителна намотка

Пластинчат топлообменник

Ротационен топлообменник

Система рекуперативен ТОА с меж-
динен топлоносител

Хидравличен агрегат за система реку-
перативен ТОА с междинен топлоно-
сител

Овлажнител

Преглед
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2 Безопасност
2.1 Отговорност на собственика на

системата
Собственик на системата
Собственикът на системата е физическо или юриди-
ческо лице, което за търговски или бизнес цели при-
тежава или управлява климатичната камера или
позволява на трети лица да го използват или
експлоатират, но продължава да носи юридическа
отговорност за безопасността на потребителите,
персонала или трети лица, докато

Задължения на собственика на системата
Климатичната камера е предназначена за търговска
употреба. Следователно собственикът на системата
е подчинен на законовите задължения на правилата
за безопасност на труда.
В допълнение към указанията за безопасност в това
ръководство, трябва да се спазват и приложимите
разпоредби за безопасност, предотвратяване на
аварии и опазване на околната среда.
В частност:
 Собственикът на системата трябва да установи

на място съгласувана стратегия за противопо-
жарна защита и да включи в тази стратегия кли-
матичната камера.

 Собственикът на системата трябва да установи
на място съгласувана стратегия за защита от
мълнии и да включи в тази стратегия климатич-
ната камера.

 Собственикът на системата трябва да посочи
отговорни лица за транспортиране, съхранение,
монтаж, монтаж, пускане в експлоатация, пре-
хвърляне, демонтаж и демонтаж на климатич-
ната камера.

 Собственикът на системата трябва да поръча
опитен квалифициран електротехник, за да
създаде еквипотенциално свързване.

 Собственикът на системата трябва да гарантира,
че всички лица, които работят с или използват
климатичната камера, са прочели и разбрали
това ръководство.

 Собственикът на системата трябва да предос-
тави на служителите необходимите лични пред-
пазни средства.

 Собственикът на системата трябва редовно да
тества всички предпазни мерки, за да се гаран-
тира, че те са функционални и завършени.

 Собственикът на системата трябва да гарантира
спазването на националните законови разпо-
редби.

 Собственикът на системата трябва да има техни-
чески и хигиенни тестове, проведени и докумен-
тирани преди пускането в експлоатация на кли-
матичната камера за първи път. Тестовете
трябва да се повтарят през равни интервали.

2.2 Изисквания към персонала

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или риск от щети на
имущество поради недостатъчно квалифици-
рани лица!
Недостатъчно квалифицираните лица не са
запознати с рисковете, свързани с работата с кли-
матичната камера и следователно има вероят-
ност да застрашат себе си или други хора, причи-
нявайки тежки или фатални наранявания.
– Всяка работа да се извършва само от квали-

фициран персонал.
– Дръжте недостатъчно квалифицирани лица

далеч от работната зона.

Администратор на мрежа
Мрежовите администратори проектират, инсталират,
конфигурират и поддържат IT инфраструктурата във
фирми или организации.

ОВК техник
ОВК техниците са лица, които имат достатъчно про-
фесионална или техническа подготовка в областта,
в която работят, за да им позволят да изпълняват
възложените им задачи на нивото на отговорност,
отредено за тях и в съответствие със съответните
указания, правила за безопасност и инструкции. ОВК
техници са лица, които имат задълбочени знания и
умения, свързани със системите за ОВК; те са отго-
ворни и за професионалното приключване на раз-
глежданата работа.
ОВК техниците са лица, които имат достатъчно про-
фесионална или техническа подготовка, знания и
действителен опит, за да им позволят да работят по
системи за ОВК, да разбират всички потенциални
опасности, свързани с разглежданата работа, и да
разпознават и избягват рисковете, свързани с тях.

Опитен квалифициран електротехник
Опитните квалифицирани електротехници са обу-
чени лица, които имат специализирани знания и
опит, и които познават приложимите стандарти и
директиви, за да могат да работят по електрическите
системи и да разпознават и избягват потенциалните
опасности.

Шофьор на кран
Водачите на кранове са физически и психически спо-
собни да управляват кран самостоятелно.
Водачите на кранове са квалифицирани да работят
с кран и са доказали необходимия набор от умения
на собственика на системата.
Собственикът на кранове е възложен от собственика
на системата да премества агрегати от транспорт-
ното средство до мястото на монтаж. Шофьорите на
кранове се въвеждат в писмена форма, ако кранът е
мобилен кран.

Безопасност
Изисквания към персонала  
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Шофьорите на кранове трябва да са най-малко 18
години.

Шофьор на мотокар
Шофьорите на мотокари са квалифицирани да упра-
вляват управлявани от водач мотокари; те са пис-
мено възложени от собственика на системата за
експлоатация на такъв камион.
Шофьорите на мотокари отговарят за преместването
на палети.

2.3 Лично защитно оборудване
Описание на личното защитно оборудване
Защита на слуха

Слуховата защита предпазва от увреждане на слуха
в резултат на излагане на шум.

Защитни обувки

Предпазните обувки предпазват краката от смачк-
ване, падащи части и от подхлъзване по хлъзгаща
земя.

Защитни ръкавици

Защитните ръкавици предпазват ръцете от триене,
ожулвания, пробиви, дълбоки порязвания и директен
контакт с горещи повърхности.

Защитно облекло

Защитното облекло е плътно прилепващо, с ниска
устойчивост на скъсване, плътно прилепнали ръкави
и без изпъкнали части.

Индустриална каска за безопасност

Индустриалните предпазни каски предпазват гла-
вата от падащи предмети, окачени товари и ефек-
тите от удара на главата срещу неподвижни пред-
мети.

Предпазен колан.

Безопасният колан предпазва хората от падане,
когато работят на височина. Рискувате да паднете,
ако задачата е на височина и ако няма парапет на
място.
Когато поставите предпазен колан, свържете го чрез
енергопоглъщащ колан към подходяща точка за
закрепване.
Предпазните колани трябва да се използват само от
лица, които са били специално обучени да ги
използват.

2.3.1 Остатъчни рискове
Окачени товари

 ОПАСНОСТ!
Опасност от смърт поради окачени товари!
Падащи товари могат да причинят сериозно нара-
няване или смърт.
Следователно:
– Никога не ходете под окачени товари.
– Премествайте товари само под наблюдение.
– Спазвайте спецификациите за предвидените

точки за закрепване.
– Не прикрепвайте повдигащото устройство към

изпъкнали части на машината или уши на
прикрепените компоненти

– Уверете се, че подемният механизъм е
закрепен.

– Използвайте само одобрени подемни устрой-
ства и подемни съоръжения с достатъчна
товароносимост.

– Не използвайте протрити или износени
въжета и колани.

– Не поставяйте въжета или колани близо до
остри ръбове или ъгли; не завързвайте и не
усуквайте.

– Поставете товара на земята, преди да напус-
нете работното място.

Безопасност
Лично защитно оборудване   > Остатъчни рискове
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Индустриални камиони

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за живота от индустриални камиони!
Предмети и други товари могат да паднат по
неконтролиран начин от индустриални камиони
по време на транспорт и да причинят сериозни
наранявания или дори смърт. Съществува и риск
хората да не бъдат видени и по този начин да
бъдат прегазени от водача на превозното сред-
ство.
– Индустриалните камиони могат да се упра-

вляват само от обучени водачи на превозни
средства (напр. водачи на мотокари).

– Хората трябва да подминават индустриални
камиони само когато водачът на превозното
средство е сигнализирал, че са ги видели.

– Могат да се използват само одобрени инду-
стриални камиони с подемно-транспортни
средства с достатъчна товароносимост.

– Материалите никога не трябва да се транс-
портират в близост до хора или в зоните,
заети от хора.

Електрически ток

 ОПАСНОСТ!
Опасност от смърт поради електрически ток!
Опасност от токов удар! Не докосвайте компо-
ненти под напрежение! Повредената изолация
или повредените части представляват опасност
за живота.
– Работата по електрическата система да се

извършва само от опитни квалифицирани
електротехници.

– Работата по електрическата система да се
извършва само от опитни квалифицирани
електротехници.

– Ако изолацията е повредена, незабавно
изключете захранването и ремонтирайте изо-
лацията.

– Преди да започнете работа по електрически
системи и оборудване, изключете захранва-
щото напрежение и го обезопасете срещу слу-
чайно включване. Спазвайте 5-те правила за
безопасност:
– Прекъснете връзката.
– Осигурете климатичната камера срещу

случайно включване, .
– Уверете се, че няма напрежение.
– Заземете; връзка с късо съединение.
– Или покрийте близките части, които носят

напрежение, или монтирайте бариери.
– Не заобикаляйте и не изключвайте никакви

прекъсвачи. Уверете се, че поддържате пра-
вилния номинален ток, когато сменяте пре-
късвач.

– Уверете се, че частите под напрежение не
влизат в контакт с влага. Влагата може да
причини късо съединение.

Мръсотия и предмети, лежащи наоколо

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при падане в
резултат на мръсотия или предмети, разполо-
жени наоколо!
Мръсотията и лежащите наоколо предмети могат
да доведат до риск от подхлъзване и спъване.
Наранявания могат да бъдат причинени от
падане.
– Работните зони трябва винаги да се под-

държат чисти.
– Предмети, които вече не са необходими,

трябва да бъдат премахнати от работната
зона, особено тези, които са близо до пода.

– Опасностите от спъване, които не могат да
бъдат избегнати, трябва да бъдат маркирани
с жълта и черна маркираща лента.

Безопасност
Лично защитно оборудване  > Остатъчни рискове
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Tools

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване в резултат на
небрежно боравене с инструментите!
Небрежното боравене с инструментите може да
доведе до смачкване или порязване.
– Инструментите трябва да се боравят внима-

телно и по предназначение.
– При транспортиране на инструменти трябва

да се вземе предвид теглото.
– Трябва да се носят защитни ръкавици и пред-

пазни обувки.

Въртящи се части

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване от въртящи се части!
Въртящите се части във вентилатора могат да
причинят сериозни наранявания.
– Не посягайте или не дръжте работното колело

по време на работа.
– Не отваряйте вратите за инспекционен достъп

и капаците по време на работа.
– Уверете се, че работното колело не е

достъпно по време на работа.
– Наблюдавайте времето за спиране! Прове-

рете че никакви части не се движат, преди да
отворите инспекционната врата за достъп или
капак.

– Изключете клримакамерата и я подсигурете
срещу повторно включване, преди да започ-
нете каквато и да е работа по движещи се
компоненти на вентилатора. Изчакайте,
докато всички части спрат.

Шум

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Увреждане на слуха поради шум!
Нивото на шума в работната зона може да при-
чини сериозно увреждане на слуха.
– Винаги носете защита на слуха по време на

работа.
– Останете в опасната зона само ако е абсо-

лютно необходимо.

Опасност от смачкване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване от подвижни части!
Има повишен риск от смачкване на корпуси,
врати, панели и компоненти на климакамерата.
– Никога не посягайте между движещи се части.
– Бъдете внимателни, когато извършвате как-

вато и да е работа.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Врати за инспекционен достъп се затварят
затръшквайки се.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от смазване при врати които се затварят
затръшквайки се
Вратите за инспекционен достъп могат да се
затворят от вятъра или ако някой ги натисне по
невнимание, което води до сериозни наранявания
на главата и крайниците.
– Осигурете всяка инспекционна врата за

достъп с устройство за задържане в отворено
положение.

– Обезопасете вратите за инспекционен достъп
без задържащо устройство при отваряне
срещу затваряне с подходящи средства.

– Не посягайте между вратата и рамката на
вратата.

– Носете защитни ръкавици и твърда шапка,
когато отворите вратата за инспекционен
достъп.

Безопасност
Лично защитно оборудване  > Остатъчни рискове
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3 Транспорт и съхранение
3.1 Доставка на климатичната

камера
3.1.1 Пълни и частични климатични

камери
След доставката проверете климатичната камера за
транспортни повреди и цялостност,  Глава 3.2  
„Проверка на доставката“ на страница  13 .
В зависимост от размерите си, климатичната камера
се доставя или напълно сглобена, или на части, като
отделните компоненти или корпусни единици са
закрепени с винт към квадратни рамки от дървен
материал или палети за еднократна употреба.
Броят на частите е показан на чертеж на опаковката.

Външните компоненти могат да бъдат доста-
вяни без разглобяване, за да се предпазят от
заплитане с транспортни сапани по време на
преместване. Тези компоненти трябва да
бъдат правилно монтирани и запечатани от
други.

3.1.2 Символи върху опаковката
Опаковката носи следните марки и символи. Не
забравяйте да ги следвате, когато местите климатич-
ната камера.

Опаковката може да съдържа и други символи,
бележки и информация. Те също трябва да се
спазват.

Принадлежности

Фиг. 2: Принадлежности

Пакетите с този стикер съдържат AHU принадлеж-
ности.

3.2 Проверка на доставката
Проверете доставените изделия незабавно след
пристигането им за повреди при транспортиране и
пълно комплектуване. Ако има повреди или пратката
е непълно комплектувана, обърнете се незабавно
към експедиторската фирма и вашия доставчик. Ако
липсват каквито и да са части, накарайте водача да
ги потвърди на товарителницата.
В противен случай производителят няма да поеме
никаква отговорност.

Вижте бележките за повреда при транспорти-
ране на опаковката или в документите за
доставка.

За всякакви рекламации е необходимо да следвате
процедурата по-долу. Във всеки от следните случаи
се свържете с TROX, преди да започнете да монти-
рате една климатична камера.

Опаковката е повредена
 Разопаковайте стоките в присъствието на

лицето, което е доставило стоките и ги накарайте
да потвърдят щетите върху транспортната
поръчка.

 Снимайте щетите.
 Съобщавайте незабавно за щетите на TROX.

Няма външни повреди на опаковката, съдържа-
нието е повредено.
 Снимайте щетите.
 Докладвайте щетите на TROX незабавно пис-

мено.
 Имайте предвид, че щетите за доставка трябва

да бъдат докладвани в рамките на четири дни
след доставката.

Транспорт и съхранение
Проверка на доставката  
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3.3 Преместване на пакети
3.3.1 Бележки за безопасност по отно-

шение на транспорта
Неподходящо транспортно оборудване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за живота от използване на неподхо-
дящо транспортно оборудване!
Ако пакетите се повдигат без подходящо транс-
портно оборудване и ако не са правилно обезопа-
сени, те могат да паднат и да доведат до
фатални наранявания.
– Премествайте компоненти само в положение,

в което те трябва да бъдат монтирани.
– Стойте далеч от окачени товари.
– Не премествайте допълнителни товари върху

пакет.
– Използвайте само предвидените точки за

закрепване.
– Уверете се, че не се налага натоварване

върху тръби, въздуховоди или кабели.
– Използвайте само одобрени повдигащи съо-

ръжения и сапани, които са подходящи и
достатъчни за носене на товара.

– Не завързвайте въжета и вериги, нито правете
възли или да ги поставяте на остри ръбове.

– Използвайте повдигащо оборудване само за
повдигане на пакети или единици, а не да ги
бутате или дърпате.

– Уверете се, че въжетата, коланите и веригите
не се усукват.

– Уверете се, че транспортното оборудване е
правилно сглобено, закрепено и закрепено,
преди да го използвате за повдигане на как-
вото и да било.

– Осигурете всички врати, клапи и панели.
– Преместете пакетите без никакви резки дви-

жения и ги оставете долу, когато напускате
работното си място.

– Повдигащите халки са предназначени само за
еднократна употреба, а не за постоянно окач-
ване на товари.

– Транспортните тръби са предназначени само
за еднократна употреба, а не за постоянно
окачване на товари.

Ä  2.3.1   „Остатъчни рискове“ на страница  10

Предупреждение: Корпусите на AHU могат да се
преобърнат

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване от преобръщане на
корпуса на AHU!
Високи корпуси AHU с малък отпечатък, напр.
ротационните топлообменници могат лесно да се
преобърнат и следователно представляват
повишен риск по време на разтоварване, транс-
портиране и монтаж.
Не забравяйте да вземете подходящи предпазни
мерки:
– Използвайте допълнителни средства за обе-

зопасяване на корпуса, напр. храпови ремъци
(от други).

– Използвайте само повдигащи и транспортни
съоръжения, проектирани за необходимото
натоварване.

– Съхранявайте корпусите, защитени срещу
преместване и преобръщане, докато монтажа
завърши.

Небалансирани товари и център на тежестта

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване при падане или преобръ-
щане на товари!
Натоварванията може да са небалансирани, т.е.
центърът на тежестта може да не е очевиден. Ако
товарът не е правилно прикрепен към повдига-
щото оборудване, той може да се преобърне и да
падне. Падането или претоварването на товара
може да причини сериозни наранявания.
– Обърнете внимание, че центърът на тежестта

е отбелязан на всеки пакет.
– Когато използвате кран за преместване на

товари, уверете се, че центърът на тежестта
на товара е непосредствено под куката на
крана.

– Повдигнете внимателно всеки товар и го
наблюдавайте, за да видите дали той ще
остане на мястото си. Ако е необходимо, про-
менете мястото на закрепване.

Транспорт и съхранение
Преместване на пакети   > Бележки за безопасност по отношение на транспо...
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Стикер, показващ центъра на тежестта

Фиг. 3: Стикери за доставка

Стикери на опаковката показват центъра на
тежестта ( Фиг. 3 ).

Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване от остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Острите ръбове, острите ъгли и тънките ламари-
нени части на топлообменника или на охлажда-
щата или отоплителната намотка могат да при-
чинят нарязвания или драскотини.
– Внимавайте, когато работите с тези компо-

ненти.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Повреда при преместване на стоки

 УКАЗАНИЕ!
Риск от материални щети поради неправилно
боравене или повдигане на климатични
камери!
Ако боравите или премествате пакетите непра-
вилно, те могат да се сринат или паднат. Това
може да причини съществена повреда на соб-
ствеността.
– Не слагайте долу пакети силно и не чукайте

срещу тях със сила. Внимавайте за стърчащи
части.

– Когато премествате климатични камери за
външен монтаж, внимавайте тънкият метален
покрив да не се повреди от повдигащия меха-
низъм.

3.3.2 Преместване на пакети с мотокар
или палетна количка

Климатичните камери се различават по тегло и
могат да имат различни точки на закрепване. Вижте
специфичните за поръчката техническите документи
за подробности.
Персонал:
 Шофьор на мотокар
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

 УКАЗАНИЕ!
Риск от повреждане на имущество от мото-
кари или палетни колички!
Вземете правилни предпазни мерки, когато
използвате мотокари или палетни колички, за да
премествате или повдигате части или компоненти
на климатична камера, тъй като в противен
случай те могат да бъдат повредени.
– Ако искате да използвате мотокар, за да

повдигнете пакет без основна рамка, трябва
да защитите правилно корпусите.

Фиг. 4: Носене на товар с мотокар

1. Задвижете мотокара напред, докато вилите
( Фиг. 4 /3) са напълно между квадратния ръб
на дървените секции ( Фиг. 4 /2) и изпъкнат
отдолу под основната рамка ( Фиг. 4 /1) от про-
тивоположната страна.

2. Уверете се, че товарът не може да се обърне.
3. Бавно повдигнете товара и започнете да го

движите.

Транспорт и съхранение
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3.3.3 Преместване на пакети с кран
Използване на транспортни тръби
Използвайте само фабричните закрепващи точки,
когато движите AHU корпуса с транспортни тръби.
Транспортните тръби са част от пакета за доставка.
Ако трябва да бъдат преместени няколко AHU еди-
ници, ще трябва да използвате повторно транспорт-
ните тръби.
Ако дадена климатична камера трябва да бъде пре-
местена с различно оборудване, свържете се с
TROX предварително, за да обсъдите подробно-
стите.
Ако трябва да преместите AHU корпусните единици
на по-късен етап и вече нямате оригиналните транс-
портни тръби, може да използвате други тръби със
следните свойства:
Безшевна стоманена тръба, S235JR + AR (St 37-2,
EN 10025), дебелина на стената от 5 мм.
Изберете правилните транспортни тръби за теглото
и широчината на корпуса с помощта на таблиците
по-долу.

Диаметър на транспортните тръби

Външен
диаметър
[мм]

Тегло на AHU корпусна единица
[кг]

Европа Великобритания
48,3 £ 1500 £ 960

60,3 £ 2000 £ 1590

76,1 £ 3000 £ 2650

Теглата се прилагат за две транспортни тръби.

Дължина на транспортните тръби

Широчина на на
корпуса AHU
(вътрешен размер)
[мм]

Дължина на транспорт-
ните тръби [мм]

612 1013

918 1319

1224 1625

1530 1931

1836 2237

Дължината на транспортните тръби за междинни размери може
да се изчисли, както следва:

Дължина = обща ширина на корпуса на климатичната камера +
401 мм

Транспорт и съхранение
Преместване на пакети  > Преместване на пакети с кран
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Персонал:
 Шофьор на кран
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни обувки
 Защитни ръкавици

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смърт от падането на корпусите на AHU.
Ако претоварите точки на закрепване или повдигащи съоръжения, товарът може да падне. Вие или други
може да бъдете убити.
– Използвайте всички предоставени точки за закрепване.
– Използвайте само адекватни повдигателни съоръжения и сапани.
– Стойте далеч от окачени товари.

Броят на пробити отвори в основната рамка ( Фиг. 5 /6) показва броя на транспортните тръби ( Фиг. 5 /1) които
да се използват.
 Изберете точките на закрепване въз основа на броя транспортни тръби, които използвате, Фиг. 5

Фиг. 5: Точки за закрепване с две или четири транспортни тръби

1. Извадете тапите от пробитите отвори в основната рамка ( Фиг. 5 /6) на корпуса на AHU.
2. Прокарайте транспортните тръби ( Фиг. 5 /1) през пробитите отвори в основната рамка.

Осигурете транспортните тръби с винтове ( Фиг. 5 /2).

Транспорт и съхранение
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3. Поставете сапаните ( Фиг. 5 /4) около краищата на транспортните тръби.
Поставете сапаните между основната рамка ( Фиг. 5 /6) и винтовете ( Фиг. 5 /2).
Защитете краищата с дървени блокове ( Фиг. 5 /3). Ако трябва да се премества климатична камера с
покрив ( Фиг. 5 /5) използвайте дървени блокове, които са достатъчно дебели, за да осигурите раз-
стояние от 100 мм между сапана и корпуса.
Разстелете сапаните близо до покрива с подходящо устройство ( Фиг. 5 /7), напр. разширителна греда.
Забележка:
 Не разширявяайте сапаните повече от 60°.
 Уверете се, че сапаните не могат да повредят корпуса на AHU.
 Окачете (разпределете) натоварването симетрично, т.е. по такъв начин, че центърът му на тежест

да е под куката на крана.

 УКАЗАНИЕ!
Риск от материални щети поради неправилно боравене или повдигане на климатични камери!
Вземете правилни предпазни мерки, когато използвате кран, за да премествате или повдигате части
или компоненти на климатичната камера, тъй като в противен случай те могат да бъдат повредени.
– Защитете ръбовете на корпусите на AHU с дървени блокове.
– Разстелете сапаните (телени въжета или вериги) близо до покрива с подходящо устройство,

напр. разширителна греда.

4. Бавно повдигнете товара и започнете да го движите.

Транспорт и съхранение
Преместване на пакети  > Преместване на пакети с кран
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Транспорт на транспортни скоби
Персонал:
 Шофьор на кран
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни обувки
 Защитни ръкавици

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смърт от падането на корпусите
на AHU.
Ако претоварите точки на закрепване или повди-
гащи съоръжения, товарът може да падне. Вие
или други може да бъдете убити.
– Използвайте всички предоставени точки за

закрепване.
– Използвайте само адекватни повдигателни

съоръжения и сапани.
– Стойте далеч от окачени товари.

Броят на транспортните скоби на корпуса на AHU
( Фиг. 6 /1) определя броя на закрепващите точки,
които ще се използват.

Фиг. 6: Ограничител на ход на транспортните
скоби

1. Закачете сапаните ( Фиг. 6 /2) в транспортни
скоби.

 УКАЗАНИЕ!
Риск от материални щети поради непра-
вилно боравене или повдигане на клима-
тични камери!
Вземете правилни предпазни мерки, когато
използвате кран, за да премествате или
повдигате части или компоненти на клима-
тичната камера, тъй като в противен случай
те могат да бъдат повредени.
Забележка:
– Окачете (разпределете) натоварването

симетрично, т.е. по такъв начин, че цен-
търът му на тежест да е под куката на
крана.

– Разстелете сапаните (телени въжета или
вериги) близо до покрива с подходящи
разширяващи устройства, напр. разши-
ряваща греда ( Фиг. 6 /3).

– Не разширявяайте сапаните повече от
60°.

– Уверете се, че сапаните не могат да
повредят корпуса на AHU. Защитете
ръбовете на корпусите на AHU
например с дървени блокове ( Фиг. 6 /4).

2. Бавно повдигнете товара и започнете да го
движите.

3.4 Съхранение и функционална
цялост

3.4.1 Понасяне

 УКАЗАНИЕ!
Опасност от повреда на имущество поради
корозия!
Недостатъчната вентилация поради опаковка с
фолио може да доведе до кондензация и, следо-
вателно, окисляване на поцинковани повърх-
ности, напр. бяла ръжда.
– Премахнете опаковката от фолио веднага

след доставката.
– Съхранявайте всички климатични камери на

сухо и добре проветриво място.
В случай на Sendzimir-поцинковани климатични
камери, по изрязаните ръбове може да възникне
корозия. Червеникавото или белезникаво обезц-
ветяване на отрязания ръб не показва проблемна
корозия. Защитата от корозия все още е гаранти-
рана. Това не показва намаляване на качеството
и няма основания за оплакване.

Транспорт и съхранение
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Моля, обърнете внимание на следните условия на
съхранение:
 Не съхранявайте на открито.
 Да се съхранява на сухо и без прах място, което

не е изложено на слънчева светлина.
 Температура на съхранение: -10 °C до +50 °C;

избягвайте внезапни/големи колебания в темпе-
ратурата.

 Осигурете разопакованите климатични камери
със защитна опаковка и осигурете достатъчно
вентилация, за да предотвратите появата на кон-
денз.

 Запечатайте отворите в климатичните камери, за
да гарантирате, че вътре няма прах или вреди-
тели.

 Не излагайте климатичните камери на агресивни
работни течности.

 Мястото за съхранение трябва да е изравнено и
да има достатъчна товароносимост.

 Ако съхранявате устройствата повече от 3
месеца, вижте информацията за функционал-
ната цялост,     на страница  20 .

Забележка!

Ако на опаковката има инструкции за съхра-
нение, трябва да се спазват и тези инструкции.

3.4.2 Функционална цялост на компо-
нентите на климатичната камера

Когато съхранявате или изключвате климатичните
камери или ако въвеждането в експлоатация ще
бъде извършено на по-късна дата (климатичните
камери са извън експлоатация за повече от 3
месеца), вземете следните мерки, за да осигурите
тяхната функционална цялост.
 Въртящи се или движещи се компоненти като

вентилатори, ротационни топлообменници, ПЖР,
задвижващи механизми, вентили или помпи
трябва да се въртят/преместват ежемесечно.

 В случай на компоненти, задвижвани с ремъци,
разхлабете ремъците.

 Проверете общото състояние на всички части и
на опаковката. Освежете корозионната защита,
ако е необходимо.

 Документирайте всички предприети мерки.
В случай на честотни инвертори, EC контролери
(период без захранващо напрежение > 1 година),
може да са необходими допълнителни мерки. Моля,
вижте съответната документация на производителя.

3.5 Разопаковане
Освен ако опаковката или съдържанието не са
повредени по време на транзит, извадете опаковката
само когато сте готови да започнете монтажа   3.2  
„Проверка на доставката“ на страница  13 .

 ОКОЛНА СРЕДА!
Бележка за изхвърляне на опаковки за едно-
кратна употреба
Опаковката е чисто транспортна опаковка, която
е намалена до абсолютния минимум по отно-
шение на транспорта и разтоварването.
Опаковъчните материали в много случаи могат да
бъдат възстановени и рециклирани.
– Изхвърлете опаковъчните материали по еко-

логичен начин в съответствие с местните раз-
поредби за обезвреждане на отпадъци.

– Ако е необходимо, наемете специализирана
фирма за изхвърляне на опаковката.

3.5.1 Премахване на транспортни сред-
ства за защита

Винаги движете корпусите на AHU със средствата за
защита от транспорт на място; премахвайте устрой-
ства за транспортна защита само когато устрой-
ството е достигнало крайното си положение.

Транспортни тръби
Ако AHU е преместена с транспортни тръби, изва-
дете ги от основната рамка; - отворите ще бъдат
затворени като част от процедурата по сглобяване,

   33 .

Транспорт и съхранение
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Транспортна защита за корпусни блокове AHU

Фиг. 7: Транспортни ремъци

Срежете транспортните каишки ( Фиг. 7 /1) и ги
извадете напълно.

Фиг. 8: Траверси

1. Премахнете траверсите ( Фиг. 8 /1) които са
маркирани с червен стикер ( Фиг. 8 /2).

Забележка: Не премахвайте нито една боя-
дисана траверса, която не носи стикер!

2. След това затворете пробитите отвори в рам-
ката с винтове ( Фиг. 8 /3).

Устройство за транспортна защита на вентила-
тора (само с X-CUBE)
X-CUBE Compact има инсталирани само EC венти-
латори, които нямат никакви защитни скоби за
транспорт, тъй като са завинтени към стената на кор-
пуса.

Фиг. 9: Скоби за транспортна защита

1. Извадете скобите ( Фиг. 9 /1) които са марки-
рани с червен стикер ( Фиг. 9 /2).

2. След това затворете пробитите отвори в пода
на корпуса на AHU с винтове и шайби.

Транспортно защитно устройство Вибрационна
Основна Рамка
Климатичните камери с Вибрационна Основна
Рамка имат специални транспортни защитни устрой-
ства между основната рамка и модула. Те трябва да
бъдат отстранени преди пускане в експлоатация,
тъй като в противен случай звукоизолацията няма да
работи.

Транспорт и съхранение
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Фиг. 10: Транспортно защитно устройство на кли-
макамери с Вибрационна Основна Рамка

1. Развийте винтовете на транспортните защитни
устройства ( Фиг. 10 /1) с помощта на инстру-
мент (TX30) и отстранете металните листове.

2. След това завийте винтовете обратно в клима-
камерата.

Транспорт и съхранение
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4 Настройка и сглобяване
Ако климатичната камера се доставя на няколко
части, трябва да я издигнете и сглобите на място.
Разположението на корпусните блокове AHU е
дадено на чертежа за одобрение, специфично за
поръчката.

Оценка на съответствието
Ако компоненти или устройства, които сами по себе
си не могат да изпълнят конкретно приложение
(частично завършени машини), са вградени в
напълно функционални машини, лицето, което
извършва вграждането или монтажа, отговаря за
оценката на съответствието, за създаването на
декларация за съответствие и за залепяне на CE
маркировка.

4.1 Инструкции за безопасност
Настройка и сглобяване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за живота от неправилна настройка
и монтаж!
Неправилната настройка и сглобяване на кор-
пусни блокове AHU може да доведе до потен-
циално фатални ситуации и да причини значи-
телни щети на имуществото. Неправилната
настройка и монтаж също ще наруши функцията
на климатичната камера.
– Климатичните камери трябва да се монтират

и сглобяват само от ОВК техници.

Работа на височина

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от падане, когато работите на височина!
Работата на височина без използване на оборуд-
ване за защита от падане или използване на
неподходящо или повредено оборудване, за да
се качите до мястото, където работите на висо-
чина, може да доведе до падане от вас или други
хора от височина; хората на земята може да са
изложени на риск от падане на части или инстру-
менти. Това може да причини сериозни или дори
фатални наранявания.
– Използвайте само оборудване, което е подхо-

дящо, стабилно и достатъчно силно за
работа, поддържано и проверявано редовно.

– Спирайте падането на материали или пред-
мети.

– Носете защитни ръкавици, защитно облекло
твърда шапка.

– Носете предпазен колан.

Свързващи се единици и системи

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване при свързване на раз-
лични блокове или системи!
Свързването на климатичната камера с други
агрегати или системи (например канализация,
помпи, хладилни системи) може да доведе до
опасни ситуации и в крайна сметка да причини
сериозни или дори фатални наранявания.
– Ако трябва да свържете други устройства или

системи към климчатичната камера, свържете
ги професионално.

– Собственикът на системата/ОВК изпълнител е
отговорен за планирането и инсталирането на
всички допълнителни предпазни мерки.

Настройка и сглобяване
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Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване от остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Острите ръбове, острите ъгли и тънките ламари-
нени части на топлообменника или на охлажда-
щата или отоплителната намотка могат да при-
чинят нарязвания или драскотини.
– Внимавайте, когато работите с тези компо-

ненти.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Врати за инспекционен достъп се затварят
затръшквайки се.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от смазване при врати които се затварят
затръшквайки се
Вратите за инспекционен достъп могат да се
затворят от вятъра или ако някой ги натисне по
невнимание, което води до сериозни наранявания
на главата и крайниците.
– Осигурете всяка инспекционна врата за

достъп с устройство за задържане в отворено
положение.

– Обезопасете вратите за инспекционен достъп
без задържащо устройство при отваряне
срещу затваряне с подходящи средства.

– Не посягайте между вратата и рамката на
вратата.

– Носете защитни ръкавици и твърда шапка,
когато отворите вратата за инспекционен
достъп.

Опасност от смачкване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване от подвижни части!
Има повишен риск от смачкване на корпуси,
врати, панели и компоненти на климакамерата.
– Никога не посягайте между движещи се части.
– Бъдете внимателни, когато извършвате как-

вато и да е работа.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Повреда на врати за инспекционен достъп

 УКАЗАНИЕ!
Физическа повреда на врати за инспекционен
достъп
Не отваряйте инспекционни врати за достъп,
които са окачени от едната страна, ако широчи-
ната им е ³1000 мм или повече!
Затварянето може да се повреди поради теглото
и силите на лоста, които възникват.
В случай на инспекционни врати за достъп от
широчина ³1000 мм, винаги отворете всички
затварящи устройства и извадете вратата от кли-
матичната камера.
Съхранявайте врати безопасно, където са защи-
тени от повреди!

4.2 Местоположение за монтаж,
изисквания

 ОПАСНОСТ!
Риск от нараняване от неподходящо място за
монтаж!
Не монтирайте AHU на място, до което всеки
може да получи достъп.
AHU-та може да имат заключващи се врати, но
въпреки това съществува риск от нараняване,
вандализъм, взлом и т.н.
Монтирайте AHU на място, което може да бъде
достъпно само от упълномощени лица.

4.2.1 Изисквания за вътрешен монтаж
Помещение за монтаж
Климатичните камери, предназначени за вътрешен
монтаж, трябва да бъдат монтирани в помещение,
което отговаря на следните изисквания:
 Помещението е проектирано в съответствие с

приложимите строителни норми и е подходящо
за инсталиране на техническите системи. Могат
да се прилагат и национални стандарти за
заводски помещения.

 Помещението за монтаж трябва да бъде
– чисто
– сухо
– свободно от проводими прахови частици
– свободно от силни електромагнитни полета
– свободно от агресивни атмосфери
– свободно от замръзване
– снабдено с функционираща дренажна сис-

тема

Настройка и сглобяване
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 Има достатъчно пространство за монтаж,
експлоатация, обслужване и ремонт на AHU и
всичките му части.
– Достъпът за поддръжка трябва да бъде поне

толкова дълбок, колкото климатичната
камера.

– Достъпът за поддръжка трябва да е доста-
тъчно широк, така че всички врати за инс-
пекция да могат да се отварят с ъгъл на отва-
ряне 90°.

 Структурата, върху която трябва да се монтира
климатичната камера, трябва да е подходяща за
теглото и да има равна повърхност (вижте
информационния лист, специфичен за поръчката
за климатичната камера).

 Не използвайте климатичната камера като кон-
структивен елемент или като покрив за сграда.

 Не използвайте климатичната камера в потен-
циално взривоопасна атмосфера.

Изтичане на вода

 УКАЗАНИЕ!
Риск от щети върху имущество от изтичане на
вода!
Ако водната система не е плътна, водата може да
изтече и да причини значителни щети на имуще-
ството.
– Уверете се, че течностите се канализират и

към устройство за събиране.

Монтажен фундамент в помещение
Основата за монтажа в помещението трябва да отго-
варя на следните изисквания:
 Тя е хоризонтална, плоска и здрава, изработена

от бетон; като алтернатива може да се използва
носеща конструкция от стомана.

 Честотата на носещата конструкция, по-спе-
циално на стоманената конструкция, е доста-
тъчно различна от честотата на възбуждане на
подвижни компоненти, като вентилатори, двига-
тели, помпи или кондензатори за хладилен агент.

 За климатични камери с дренаж на кондензат
носещата конструкция е най-малко толкова
висока, колкото дренажния резервоар, виж   
37

 Ако трябва да се заглуши допълнително шумът
от конструкцията (напр. гумени или еластомерни
листове под климатичната камера), уверете се,
че точно са подравнени всички корпусни блокове
на AHU (проверете за затваряне на вратата, пра-
вилно запечатани връзки).

4.2.2 Изисквания за монтаж на открито
Местоположение за монтаж
За външен монтаж, моля, обърнете внимание:
 Не използвайте климатичната камера в потен-

циално взривоопасна атмосфера.
 Мястото за монтаж трябва да бъде

– свободно от проводими прахови частици
– свободно от силни електромагнитни полета
– свободно от агресивни атмосфери
– снабдено с функционираща дренажна сис-

тема
 Структурата, върху която трябва да се монтира

климатичната камера, трябва да е подходяща за
теглото и да има равна повърхност (вижте
информационния лист, специфичен за поръчката
за климатичната камера).

 Има достатъчно пространство за монтаж,
експлоатация, обслужване и ремонт на AHU и
всичките му части. Достъпът за поддръжка
трябва да бъде поне толкова дълбок, колкото
климатичната камера.

 Уверете се, че мястото за монтаж отговаря на
местните разпоредби, за да предотвратите пада-
нето на хора и на инструменти и други предмети.

 Използвайте подходящо оборудване за задър-
жане при падане.

 Предотвратете достъпа на неоторизирани лица
да имат достъп до корпусите на AHU.

 Уверете се, че упълномощените лица могат да
получат безопасен достъп до корпусите на AHU.

 Имайте предвид структурните свойства и се уве-
рете, че максималното натоварване на покрива
не е надвишено; не пренебрегвайте влиянието
на времето върху устройството (дъжд, сняг,
вятър, слънце и т.н.).

 Само опитен квалифициран специалист трябва
да свърже климатичната камера към външен
шкаф за превключване и да предпазва кабелите
от въздействието на времето (дъжд, сняг, вятър,
слънце и т.н.).

 Всички работни тръби и маркучи за течност,
както и компонентите на AHU, към които са свър-
зани, трябва да са устойчиви на замръзване.

 Не използвайте климатичната камера като кон-
структивен елемент или като покрив за сграда.

Основа на зоната за монтаж на открито
 Информацията относно основата на монтажното

помещение се прилага,     „Монтажен фунда-
мент в помещение“ на страница  25

 За монтаж на покрив проверете товароноси-
мостта и носещата конструкция на покрива; кон-
султирайте се с инженер конструктор, ако е нео-
бходимо.

 Цялата климатична камера трябва да бъде под-
държана от непрекъсната стоманена кон-
струкция.

Настройка и сглобяване
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 Стоманените носачи трябва да бъдат проекти-
рани за максимално отклонение на L / 500 при
натоварване (L = дължина на носещия елемент).
Не трябва да се превишава максимално откло-
нение от 10 мм под товар.

 Водоустойчив ръб на покрива под климатичната
камера, както и всички връзки, проникващи в
покрива.

 Изолирайте конструкцията на цокъла (от други),
за да предотвратите появата на конденз.

 В райони с обилен снеговалеж изберете място за
монтаж, където снегът няма да повлияе на рабо-
тата на климатичната камера. Уверете се, че
носещата структура е достатъчно висока.

Изтичане на вода

 УКАЗАНИЕ!
Риск от щети върху имущество от изтичане на
вода!
Ако водната система не е плътна, водата може да
изтече и да причини значителни щети на имуще-
ството.
– Уверете се, че течностите се канализират и

към устройство за събиране.

4.3 Предотвратяване на вибрации и
шум от конструкцията

Ако климатичната камера е оборудвана с антивибра-
ционна рамка (вибрационен основна рамка - AVBF
опция), не се изискват специални мерки за изолация
на шума, който се носи от конструкцията.
В случай на климатичните камери без антивибра-
ционни рамки, подложки за изолация на вибрации и
шум, пренасян от конструкцията, могат да се
използват за намаляване на предаването на
вибрации към носещата конструкция:
 За монтаж на ниво на земя без специални изиск-

вания по отношение на изолацията на шума от
конструкцията, препоръчваме да отделите осно-
вата от климатичната камера, например с
помощта на гумени или еластомерни листове.

 За шумоизолация сравнете изискването с нивото
на звукова мощност на климатичната камера
(вижте информационния лист, специфичен за
поръчката на климатичната камера) и направете
необходимите мерки, определени от инженер по
акустика.

 УКАЗАНИЕ!
Риск от повреда на AHU
Антивибрационните елементи или шумоизолира-
щият слой не трябва да влияят на структурната
безопасност на AHU. Уверете се, че:
– Използвайте достатъчен брой антивибра-

ционни елементи и шумоизолиращи слоеве и
ги поставете правилно, тъй като в противен
случай рамката може да провисне.

– Имайте предвид, че различните корпусни
единици AHU се различават по тегло; това не
трябва да води до разлики във височината на
цялата климатична камера.

Препоръчваме ви да имате шумоизолиращи
слоеве (включително материал и план за оформ-
ление), избрани и оразмерени от експертна ком-
пания.

4.4 Настройка и сглобяване на кли-
матичната камера

Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защита на слуха
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки
 Предпазен колан.

4.4.1 Настройка на AHU или AHU кор-
пусни единици

4.4.1.1 Настройка на AHU или AHU корпусни
единици

Поставяне на AHU корпусни единици

Разположението на отделните корпусни
блокове AHU е показано на чертежите на
отделните климатични камери за доставка.

Настройка и сглобяване
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Принадлежности за монтаж

Монтажните принадлежности са опаковани
отделно в комплект с принадлежности, който
обикновено се намира в камерата на вентила-
тора.

1. Сглобете корпусите на AHU възможно най-
близо до мястото на монтаж в съответствие с
последователността на монтажа, Фиг. 11 .
Също обърнете внимание и на локалните
интерфейси, напр. до дренажни и водни
връзки.

2. Отстранете всички опаковки от фолио.

Фиг. 11: Уплътнения на корпусите на AHU

3. Периметърните уплътнения ( Фиг. 11 /1) са
поставени в местата на свързване на корпуса
на AHU. Уплътнението е разположено само
върху един корпус AHU във всеки случай, като
корпусът, който е свързан към него, няма
уплътнение ( Фиг. 11 /2).
Проверете дали уплътненията са пълни и
непокътнати и дали са запечатани правилно.

Деформирани уплътнения

Компресираните уплътнения ще се въз-
становят напълно до първоначалното си
състояние около 60 минути след сваля-
нето на транспортните предпазни
устройства.

Фиг. 12: Използване на плъзгащи се плочи за лесно
позициониране

4.
Климатични камери с антивибра-

ционни рамки (опция)
Ако климатичната камера е оборудвана с
антивибрационна рамка (вибрационен
основна рамка - AVBF опция), не се
изискват специални мерки за изолация на
шума, който се носи от конструкцията.
Тази монтажна стъпка може да бъде про-
пусната.

Ако усклиматичната камера е монтирана върху
повърхност с висок коефициент на триене
(например гумени или еластомерни листове),
позиционирането може да бъде улеснено зна-
чително с помощта на плъзгащи се плочи.
За целта поставете плъзгащите се плочи
( Фиг. 12 /1) предоставени от клиента между
основната рамка и повърхността ( Фиг. 12 /2).

Фиг. 13: Подравняване на корпусите на AHU

5. Подравнете корпусите на AHU, така че те да са
наравно едни към друг ( Фиг. 13 /1).
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Климатични камери с X-CUBE Control:
6. Преди да натиснете AHU корпусните единици

заедно, поставете вътрешните кабели на всеки
модул в кабелните канали на следващия
корпус; за повече информация виж Ä Глава
5.7   „Окабеляване“ на страница  45 .

С основна рамка

Фиг. 14: Поставяне на ремък за тресчотка, с
основна рамка

7. Прикрепете ремък за тресчотка към основните
рамки на два корпуса на AHU ( Фиг. 14 ).
Затегнете ремъка за тресчотка.

ð Корпусите на AHU се сближават, докато
затегате ремъка около основните рамки.

Без основна рамка

Фиг. 15: Закрепване на ремък за тресчотка, без
основна рамка

8. Прикрепете един ремък за тресчотка всяка в
горната и долната част на корпуса на 2 корпуса
AHU.

9. Затягайте ремъците на тресчотката последова-
телно.

ð Корпусите на AHU се сближават, докато
затягате ремъка.

Настройка и сглобяване
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4.4.2 Сглобяване на AHU корпуси
Свързване на корпусите на AHU с винтове/
болтове

 УКАЗАНИЕ!
Опасност от щети върху имуществото от
неправилно сглобяване!
Не забравяйте да сглобите правилно корпусите
на AHU, тъй като в противен случай кондензатния
дренаж може да се повреди.
– Защитете кондензатния дренаж от повреди.

Фиг. 16: Свързване на основните рамки с винтове/
болтове

① Винтове с шестоъгълни глави
② Шайби
③ Гайки
④ Модулни конектори
⑤ Винтове със шестоъгълно гнездо
⑥ Schnorr ® шайби

Завийте равномерно винтовете на корпуса
AHU към крайните повърхности на основните
рамки и към съединителите на корпуса.

Монтаж на корпуси AHU един върху друг
Не започвайте сглобяването на горните модули,
докато не приключите сглобяването на долните
модули, включително винтово фиксиране на модул-
ните конектори и основната рамка.
Следвайте внимателно инструкциите за сглобяване,
тъй като в противен случай климатичната камера
може да се повреди, корпусните елементи могат да
започнат да се изместват или, ако климатичната
камера е монтирана на открито, водата може да
попадне в него.
 Фабрично пробити отвори показват къде трябва

да се съединят долните и горните корпуси на
AHU. Подравнете и фиксирайте корпуса в съот-
ветствие с тези отвори.

 Не забравяйте да използвате всички точки за
фиксиране. Ако дадена точка за сглобяване е
трудна за достъп, проверете дали е възможно да
се съберат единиците в различен ред.

 Уверете се, че положението е правилно въз
основа на винтовите съединения от работната
страна.

 Уверете се, че никаква вода не може да попадне
в климатичната камера на фабрично осигурените
връзки.

 Ако се съмнявате, консултирайте се с TROX.
Без междинна рамка
1. Когато монтажа на долните корпусни възли е

завършена, поставете първия горен корпусен
възел с повдигащ механизъм, напр. - кран, в
подходящо място за монтаж (виж приложения
чертеж),  „Транспорт на транспортни
скоби“   на страница  19 . Ако има няколко
горни корпуса AHU, инсталирайте ги един след
друг, преди да поставите допълнителни кор-
пусни единици.

Фиг. 17: Сваляне на транспортни скоби

2. Извадете транспортните скоби от горния
корпус на AHU ( Фиг. 17 /1).

Настройка и сглобяване
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3. Ако има няколко корпуса AHU, свържете ги,
като използвате конекторите на корпуса,
( Фиг. 16 /4).

Фиг. 18: Свързване на AHU корпусни единици

4. Свържете горния и долния корпус на AHU със
свързващ лист ( Фиг. 18 /1) и винтове с гне-
здова глава M6 ( Фиг. 18 /2).

С междинна рамка
5. Когато монтажа на долните корпусни възли е

завършена, поставете първия горен корпусен
възел с повдигащ механизъм, напр. - кран, в
подходящо място за монтаж (виж приложения
чертеж), Ä „Използване на транспортни
тръби“   на страница  16 . Ако има няколко
горни корпуса AHU, инсталирайте ги един след
друг, преди да поставите допълнителни кор-
пусни единици.

6. Завинтете (3) междинната рамка (4) на горния
корпус на панела на тавана на долния модул
(2).

7. Ако има няколко горни корпуса, съединете
модулните конектори и рамките с винтове, Ä  
29
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Монтаж на шумоизолиращ конектор
Ако шумоизолационният конектор е доставен отделно, монтирайте го, след като AHU е монтиран и сглобен. В
зависимост от варианта на конструкция AHU шумоизолационният конектор трябва да бъде прикрепен към
панела или към ПЖР.

Фиг. 19: Монтаж на шумоизолиращ конектор

Доставен материал за монтаж

№ Описание Част №
Панел Жалузна клапа

Галванизи-
рана стомана

Неръждаема
стомана

Галванизи-
рана стомана

Неръждаема
стомана

① Шумоизолиращ конектор  

② Винт за формиране на резба на
капачката на гнездото M6 × 40

A00000055910 A00000055911 – –

③ Шайба ∅d 6,4 M332AA3 M333AA3 M332AA3 M333AA3

④ Гумено уплътнение 17 × 6,5 × 3 M338BD0

⑤ Винт за гнездо на капачката
M6 × 40

– – A00000018868 A00000056190

⑥ Шайба ∅d 6,4 – – M332AF9 M333AC3

⑦ Гайка М6 – – M332AD6 M323AA3

⑧ Заземен кабел A00000026651

⑨ Шайба за заключване, назъбена M332KB4 A00000045194 M332KB4 A00000045194

⑩ Винт с конусна глава M6 × 12 M852AC6

⑪ Винт с гнездо на главата M6 × 30 M852AC4

Настройка и сглобяване
Настройка и сглобяване на климатичната камера  > Сглобяване на AHU корпуси

 Климатична камера X-CUBE X2 / X-CUBE X2 compact 31



1. Поставете шумоизолиращия конектор ( Фиг. 19 /1) върху климатичната камера с уплътнението на пери-
метъра надолу; фиксирайте го с винтове за формиране на резба ( Фиг. 19 /2), гумени уплътнения
( Фиг. 19 /4), и шайби ( Фиг. 19 /3).

Поставяне на шумоизолиращия конектор към жалузната клапа

Ако шумоизолиращият конектор трябва да бъде прикрепен към жалузна клапа, го фиксирайте с
доставените винтове с глава на капачката на гнездото ( Фиг. 19 /5), гумени уплътнения
( Фиг. 19 /4), шайби ( Фиг. 19 /3 и 6) и гайки ( Фиг. 19 /7).

2. Фиксирайте една халка на заземяващия кабел ( Фиг. 19 /8) с винт с конусна глава M6 × 12 ( Фиг. 19 /10) и
назъбена шайба за заключване ( Фиг. 19 /9) към шумоизолиращия конектор.

 УКАЗАНИЕ!
Електропроводимост
За електрическа проводимост назъбената шайба за заключване трябва да бъде монтирана между
халката на заземяващия кабел и боядисаната повърхност.

3. Фиксирайте другото око на заземяващия кабел с винт на главата на гнездото M6 × 30 ( Фиг. 19 /11) и
назъбена шайба за заключване през листа на панела към тръбната рамка на климатичната камера.

4.4.3 Допълнителни стъпки за сглобя-
ване на външни тела

Свързване на покривните сегменти
Климатичните камери за монтаж на открито изискват
следните допълнителни стъпки за сглобяване:

Фиг. 20: Присъединяване на покривни сегменти

① Покривни сегменти
② Самозалепваща се уплътняваща лента
③ Покриващи ленти
④ Самонавиващи се винтове с уплътняващи шайби

1. Уплътнете всички фуги между сегментите на
покрива ( Фиг. 20 /1) със самозалепваща се
уплътнителна лента ( Фиг. 20 /2). Следвайте
инструкциите на производителя на лентата за
употреба. Прикрепете лентите на капака
( Фиг. 20 /3) и ги фиксирайте със самопроби-
ващи винтове ( Фиг. 20 /4).

 УКАЗАНИЕ!
Извадете халките, където трябва да се съе-
динят корпусите, така че да можете да се
присъедините към покривните сегменти. Не
отстранявайте другите халки; те трябва да
останат на място, за да предотвратят навли-
зането на дъжд в климатичната камера.

Настройка и сглобяване
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Фиг. 21: Уплътняване на връзките

2. Уплътнете фугите ( Фиг. 21 /1) между лентите
за покритие с доставените самозалепващи
ленти (100 x 40 мм).
Уверете се, че всички повърхности са чисти,
без мазнини и сухи. Почистете повърхностите,
ако е необходимо.

Подредени климатични камери (стъпкова кон-
струкция).

Фиг. 22: Стъпков дизайн

3. Фиксирайте ъгловата секция за покривния сег-
мент със самонавиващи се винтове и го запе-
чатайте с уплътнител.

Закрепване на качулка против атмосферни
влияния.

Фиг. 23: Позициониране на качулката против
атмосферни влияния

Позиционирайте качулката против атмосферни
влияния ( Фиг. 23 /2) наравно със шарката на
дупките на панела ( Фиг. 23 /1) завинтете с вин-
тове с конусна глава (M6x12).

Натъкмяване на капачките на основната рамка

Фиг. 24: Натъкмяване на капачки

Затворете транспортните отвори ( Фиг. 24 /1) в
основната рамка на климатичната камера с
предоставените капачки ( Фиг. 24 /2).
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Фиксиране на покриващите ленти към междин-
ната рамка

Фиг. 25: Кодиране на покриваща лента

1.
 УКАЗАНИЕ!

Риск от повреда от водата при непра-
вилно сглобяване!
Ако климатичните камери с междинна рамка
са монтирани на открито, липсващите
покриващи ленти или неправилно сглобя-
ване могат да доведат до навлизане на
вода.
За да предотвратите попадането на вода в
междинната рамка и оттам в климатичната
камера, запечатайте междинната рамка с
покриващи ленти.
Фиксирайте покриващите ленти веднага
след стъпките на сглобяване, описани по-
горе. Ако не фиксирате веднага покрива-
щите ленти, водата може да попадне в кли-
матичната камера и да повреди
компонентите.

Всяка покриваща лента носи код, указващ ней-
ната позиция (виж таблицата).

№ на меж-
динната
рамка

Страничен код Номер на
част

(ляво 
дясно)

01 ... 99 V Предна страна
= работна
страна

1,1 ... 9,1

H Заден

L Ляво

R Дясно

Фиг. 26: Фиксиране на покриващи ленти

1 Покриваща лента за междинната рамка
2 Формиращи резба винтове с глава M6 x 12

(M852AC6)
3 Междинна рамка
4 Ръб против прокапване
2. Използвайте винтове с глави, за да прикрепите

покриващите ленти към междинната рамка.
Важно: Фиксирайте покриващите ленти по
такъв начин, че ръбът за прокапване да е в
долната част. Уверете се, че ръбът против про-
капване е обърнат навън.

Това ще попречи на водата да попадне в
климатичните камери с междинна рамка.

Монтаж на въздуховоди
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

1. Осигурете прецизно прилягане и избягвайте
изкривявания, когато свързвате въздуховодите.
Забележка: Всяко натоварване на шумоизоли-
ращия конектор може да наруши плътното при-
лягане. Свържете въздуховода по такъв начин,
че да не се налагат товари върху конектора;
ако е необходимо, леко отново затегнете вин-
товете на конектора.

2. Изолирайте въздуховодите (включително гъв-
кави конектори и свързващи рамки).
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3. За външни климатични камери: Защитете въз-
духоводите (включително щуцерите и свързва-
щите рамки) срещу ефектите на времето.

4.4.4 Монтаж на приспособления
Монтирайте всички доставени принадлежности
(например преобразуватели за налягане) и всички
принадлежности, предоставени от други (например
задвижващи механизми, сензори за замръзване) в
съответствие с инструкциите на производителя.

Настройка и сглобяване
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5 Монтаж
5.1 Бележки за безопасност по отно-

шение на монтажа
Неправилен монтаж

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за живота от неправилен монтаж!
Неправилният монтаж може да доведе до потен-
циално фатални ситуации и да причини значи-
телни щети на имуществото.
– Само квалифициран електротехник трябва да

свърже захранването.
– Всяка друга задача трябва да се извършват от

ОВК техник.

Врати за инспекционен достъп се затварят
затръшквайки се.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от смазване при врати които се затварят
затръшквайки се
Вратите за инспекционен достъп могат да се
затворят от вятъра или ако някой ги натисне по
невнимание, което води до сериозни наранявания
на главата и крайниците.
– Осигурете всяка инспекционна врата за

достъп с устройство за задържане в отворено
положение.

– Обезопасете вратите за инспекционен достъп
без задържащо устройство при отваряне
срещу затваряне с подходящи средства.

– Не посягайте между вратата и рамката на
вратата.

– Носете защитни ръкавици и твърда шапка,
когато отворите вратата за инспекционен
достъп.

Опасност от смачкване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване от подвижни части!
Има повишен риск от смачкване на корпуси,
врати, панели и компоненти на климакамерата.
– Никога не посягайте между движещи се части.
– Бъдете внимателни, когато извършвате как-

вато и да е работа.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Горещи повърхности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване от горещи повърхности!
Повърхностите на компонентите могат да сстанат
много горещи по време на работа. Контактът с
кожата с горещи повърхности причинява тежки
изгаряния на кожата.
– Професионално изолирайте тръби, които

свързват кондензатори или нагревателни
намотки.

Свързващи се единици и системи

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване при свързване на раз-
лични блокове или системи!
Свързването на климатичната камера с други
агрегати или системи (например канализация,
помпи, хладилни системи) може да доведе до
опасни ситуации и в крайна сметка да причини
сериозни или дори фатални наранявания.
– Ако трябва да свържете други устройства или

системи към климчатичната камера, свържете
ги професионално.

– Собственикът на системата/ОВК изпълнител е
отговорен за планирането и инсталирането на
всички допълнителни предпазни мерки.

Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване от остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Острите ръбове, острите ъгли и тънките ламари-
нени части на топлообменника или на охлажда-
щата или отоплителната намотка могат да при-
чинят нарязвания или драскотини.
– Внимавайте, когато работите с тези компо-

ненти.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Монтаж
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5.2 Преди монтаж
Преди монтаж
 Всички приложими документи да са под ръка,
Ä „Друга приложима документация“  
на страница  3

 Уверете се, че изискванията за монтаж са спа-
зени, вижте информационния лист на климатич-
ната камера.

 Подгответе всички необходими инструменти.

5.3 Свързване на кондензатния
дренаж

Електрически ток

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смърт поради електрически ток!
Ако електрическите компоненти влизат в контакт
с вода, напр. от теч може да бъдете сериозно или
дори фатално ранени. Водата също може да при-
чини повреда на климатичната камера.
– Положете дренажните тръби по такъв начин,

че да не могат да бъдат повредени случайно
от механично въздействие или от топлина.

Монтаж
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Височина на дренажен капан

 УКАЗАНИЕ!
Риск от течове поради неправилен монтаж!
Не свързвайте кондензатния дрегаж към канали-
зационната система без дренажан капан или
неподходящ дренажен капан, тъй като това може
да доведе до попадане на въздух в AHU.
– Използвайте подходящ дренажен капан, за да

свържете AHU към канализацията.
– Не свързвайте дренажния сифон към дренаж-

ната тръба; водата от дренажния сифон
трябва да се стича до дренажен кладенец.

– Използвайте различен дренажен капан за
всеки кондензатен дренаж. Не свързвайте
кондензатните дренажи помежду си.

– Трябва да се поддържа разстояние от пода
при дренажния сифон от страната на отрица-
телното налягане.

Изчислете височината на дренажния капан, както е
показано по-долу.
Символ:
P - Налягане вътре в климатичната камера [Pa];

не забравяйте да използвате положителна
стойност за изчисления; вземете под вни-
мание крайното диференциално налягане
(филтър и т.н.)

1,5 - Коефициент на безопасност за компенсиране
на колебанията в налягането в системата
като тези, които са резултат от бързо затва-
рящи се клапи (важи само за положително
налягане)

R - Разстояние R [мм]; минимално разстояние
между дренажа за кондензат (централна
линия) и пода от страната на положителното
налягане.

X +
60

- Разстояние X + 60 [мм]; минимално раз-
стояние между дренажа за кондензат (цен-
трална линия) и пода от страната на отрица-
телното налягане

H - Разстояние H [мм]; минимално разстояние
между долния ръб на основната рамка и
пода

A - Разстояние A [мм]; разстояние между долния
ръб на основната рамка и дренажа за кон-
дензат (централна линия); зависи от основ-
ната рамка (GR), вижте таблицата

Отрицателно налягане (отвеждан въздух)

Фиг. 27: Дренажен сифон за отрицателно налягане
в климатичната камера

Изчисление, което трябва да се използва за отрица-
телно налягане (макс. 2900 Pa):
 X = P / 10
 H = X + 60 – A

Кон-
струкци
я на
основ-
ната
рамка

Акустично
отделяне

GR [мм] A [мм]

110 Без 110 210

Със 135 235

200 Без 200 300

Със 225 325

300 Без 300 400

Със 325 425
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Пример за изчисляване

Дадени данни:
P - 1800 Pa
GR - 110
A - 210

X = 1800 Pa / 10 = 180 мм
H = 180 + 60 – 210 мм = 30 мм
Ако изчислителната стойност е отрицателна, не се
изисква допълнителна височина на монтаж H.

Положително налягане (подаван въздух)

Фиг. 28: Дренажен капан за положително налягане
в климатичната камера

Изчисление, което трябва да се използва за положи-
телно налягане (1630 Pa макс):
 R = P × 1,5 / 10 + 115 (40 + 75)

H = R - A
 Винаги режете или удължавайте тръбите с

еднаква дължина. Не режете тръба с повече от
155 мм.; R трябва да бъде най-малко 215 мм.

Пример за изчисляване

Дадени данни:
P - 1500 Pa
GR - 110
A - 210

R = 1500 Pa × 1,5 / 10 + 115 мм = 340 мм
H = 340 - 210 = 130 мм

Дренажен сифон, свързване
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

 УКАЗАНИЕ!
Риск от повреда на имуществото от непра-
вилни тръбни връзки!
Внимавайте да свържете правилно тръбите, тъй
като в противен случай тръбите и дренажния
капан могат да бъдат повредени след ремонт.
– Свържете тръбите по такъв начин, че да не са

засегнати от вибрации и да не се налагат
натоварвания върху тях.

– Ако AHU е монтиран на открито, използвайте
подходящи тръби и ги предпазвайте от
замръзване.

Размери на връзката на дренажния капан
Външен диаметър на дренажната тръба - 40 мм

1. Изчислете височината на дренажния капан,
както е показано по-горе.

Фиг. 29: Кондензен дренаж

2. Свалете защитната капачка ( Фиг. 29 /2) от
всеки дренаж ( Фиг. 29 /1) на кондензната вана.
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Фиг. 30: Наклонена тръба на дренажния капан за
отрицателно налягане

3. Регулирайте височината на дренажния капан
въз основа на горното изчисление. Дренажни
капани за отрицателно налягане: Вместо да
скъсявате тръбата, можете да монтирате дре-
нажния капан, така че да се наклони.

4. Свържете дренажен капан към всяко изтичане
на кондензат ( Фиг. 29 /1).
Не свързвайте дренажния сифон към дренаж-
ната тръба; водата от дренажния сифон трябва
да се стича до дренажен кладенец.
Климатичните камери които да бъдат монти-
рани на открито или в райони, застрашени от
измръзване, изискват защита от замръзване за
дренажния сифон,  Приложение D   „Монтаж
на устройство за защита от замръзване за
дренажния капан.“ на страница  86 .

5.4  Свързване на отоплителна
намотка / охлаждаща намотка

Електрически ток

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смърт поради електрически ток!
Ако електрическите компоненти влизат в контакт
с вода или смес от воден гликол, напр. от теч
може да бъдете сериозно или дори фатално
ранени. Водата също може да причини повреда
на климатичната камера.
– Поставете свързващите кабели по такъв

начин, че да не могат да бъдат повредени
случайно от механично въздействие или от
топлина.

– Не поставяйте свързващи кабели върху елек-
трически компоненти или превключващи шка-
фове, тъй като хората могат да се заплитат в
тях.

Свържете топлообменниците в система за противо-
положен поток, освен ако не е посочена паралелна
схема на потока от производителя. Само подре-
ждане с противоположен поток гарантира постигане
на изчислителната мощност.

Ако трябва да закачите скоби или скрепителни
елементи към панелите или рамката на AHU,
използвайте само тези, специално одобрени за
вашата AHU, тъй като в противен случай
съществува риск от течове.

Фиг. 31: Примерна илюстрация на връзките на
топлообменника в подребда противоположен
поток

1 Посока на въздушния поток

Стикерите от страната на свързване на
топлообменниците указват потока
( Фиг. 31 /IN) и връщащите свързвания
( Фиг. 31 /OUT) за противоположен поток подре-
ждане.

При специални конструкции на топлообменника
тези стикери може да не показват правилния
тип свързване. Топлообменниците винаги
трябва да бъдат свързани в подредба за проти-
воположен поток. За въпроси относно връз-
ките, моля свържете се с производителя на
устройството.

Свържете плъзгащите се топлообменници и капко-
вите елиминатори с колена и разглобяеми връзки,
тъй като в противен случай няма да можете да ги
изтеглите.
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Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защита на слуха
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

 УКАЗАНИЕ!
Риск от повреда на имуществото от непра-
вилни тръбни връзки!
Внимавайте да свържете правилно тръбите на
ТОА, тъй като в противен случай тръбите могат
да се усукат или станат обект на неблагоприятни
ефекти. В крайна сметка това може да повреди
топлообменника непоправимо.
– Свържете тръбите по такъв начин, че

топлообменникът да не се влияе от вибрации
и че не се налагат товари върху него.

– Ако има прекалено голямо тегло на водо-
провод (от други), поддържайте водопровода.

– Не използвайте точката на свързване на
топлообменника като фиксираща точка за
други части.

– Когато затегнете резбовите връзки, не забра-
вяйте да използвате подходящ инструмент
(напр. клещи за водна помпа), за да противо-
действате на силата на затягане, тъй като в
противен случай можете да повредите
неволно частите.

– Ако AHU е монтиран на открито, използвайте
подходящи тръби и ги предпазвайте от
замръзване.

– Уверете се, че в тръбите не попада въздух.

Фиг. 32: Използване на клещи за водна помпа за
противодействие на силата на затягане

1. Задръжте опашката на резбовата тръба на
топлообменника с клещи за водна помпа
( Фиг. 32 /2).

2. Задръжте опашката на резбовата тръба с кле-
щите докато използвате гаечен ключ (шестоъ-
гълен профил, Фиг. 32 /1) за да свържете
топлообменника към тръбопровода (тръбо-
провод от други).

Вентилационно устройство

За оптимална вентилация на топлообменника ви
препоръчваме да монтирате подходящи въздушни
сепаратори в най-високите точки на системата
(напр. над кливатичната камера), които намаляват
скоростта на въздушния поток чрез увеличаване на
напречното сечение и по този начин могат да се
използват идеално за обезвъздушаващи гликолови
системи.

Фиг. 33: Въздушен сепаратор с уголемяване на
напречното сечение

5.5  Свържете парния топлооб-
менник

Горещи повърхности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване от горещи повърхности!
Парните топлообменници работят при темпера-
тури от >100 °C. Контактът с повърхности на
топлообменника причинява тежки изгаряния на
кожата.
Преди да извършите каквато и да е работа върху
топлообменника, подаването на пара трябва да
бъде прекъснато и трябва да сте сигурни, че тем-
пературата на повърхността се е охладила до
стайна температура, например с помощта на
инфрачервен термометър.
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 ОПАСНОСТ!
Риск от теч поради изтичане на пара
Ако се отдели пара поради течове, подаването на
пара към топлообменника трябва незабавно да
бъде спряно.
Топлообменникът трябва да бъде напълно
изпразнен, преди да бъдат извършени ремонтни
дейности. Парата е подложена на високо наля-
гане; ако парата изтича поради изтичане, може
да възникне струя гореща пара, която може да
причини тежки изгарания.

Свържете парните топлообменници в подредба за
противоположен поток, освен ако не е посочено от
производителя паралелна подредба на потока. Само
подреждане с противоположен поток гарантира
постигане на изчислителната мощност.

Ако трябва да закачите скоби или скрепителни
елементи към панелите или рамката на AHU,
използвайте само тези, специално одобрени за
вашата AHU, тъй като в противен случай
съществува риск от течове.

Фиг. 34: Примерна илюстрация на връзките на
парния топлообменник в подредбата на противо-
положния поток.

1 Посока на въздушния поток

Стикерите от страната на свързване на
топлообменниците указват потока
( Фиг. 34 /IN) и връщащите свързвания
( Фиг. 34 /OUT) за противоположен поток подре-
ждане.

При специални дизайни на топлообменника
тези стикери може да не показват правилния
тип връзка. Топлообменниците винаги трябва
да бъдат свързани в подредба за противопо-
ложен поток.

За топлообменниците, работещи с пара, връ-
щащата връзка трябва да бъде разположена в
долната част, така че всеки кондензат, който
се появи, да бъде правилно разсейван. За
въпроси относно връзките, моля свържете се с
производителя на устройството.

Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защита на слуха
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

 УКАЗАНИЕ!
Риск от повреда на имуществото от непра-
вилни тръбни връзки!
Внимавайте да свържете правилно тръбите на
ТОА, тъй като в противен случай тръбите могат
да се усукат или станат обект на неблагоприятни
ефекти. В крайна сметка това може да повреди
топлообменника непоправимо.
– Свържете тръбите по такъв начин, че

топлообменникът да не се влияе от вибрации
и че не се налагат товари върху него.

– Ако има прекалено голямо тегло на водо-
провод (от други), поддържайте водопровода.

– Не използвайте точката на свързване на
топлообменника като фиксираща точка за
други части.

– Ако AHU е монтиран на открито, използвайте
подходящи тръби и ги предпазвайте от
замръзване.

5.6  Свързване на системата рекупе-
ративен ТОА с междинен топло-
носител

Правилното свързване на тръбната мрежа между
ТОА на климатичните камери и хидравличния блок
се извършва от клиента.
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Свържете топлообменниците в подредба за противо-
положен поток, тъй като само подредба за противо-
положен поток гарантира постигане на изчислител-
ната мощност. Използвайте само подходящи части и
материали и използвайте само маркираните точки за
свързване, за да свържете хидравличния агрегат.

Ако трябва да закачите скоби или скрепителни
елементи към панелите или рамката на AHU,
използвайте само тези, специално одобрени за
вашата AHU, тъй като в противен случай
съществува риск от течове.

Настройка и свързване на хидравличния агрегат
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защита на слуха
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки
 Предпазен колан.

Фиг. 35: Настройка на хидравличния агрегат

1. Монтирайте хидравличния агрегат така, че да е
успореден на стената и пода.

2. Подравняване на хидравличния блок
използване
на изравня-
ващи кра-
чета (опция)

- Регулирайте крачетата хидра-
вличния агрегат така, че да е
изравнен (използвайте 19 мм
гаечен ключ).

без крачета - Изравнете неравностите на
пода, като използвате мате-
риали, предоставени от други,
напр. гумени или еластомерни
листове.
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Фиг. 36: Връзка към хидравлична система (пример)

① Единица за подаване на въздух
② Единица за отвеждане на въздуха
③ хидравличен агрегат
ВЪВ Поток
НАВЪН Връщане
3. Свържете ТОА с хидравличния агрегат

( Фиг. 36 ).
Ако има няколко топлообменника в посока на
въздушния поток, свържете тръбите последо-
вателно.
Позицията на точките за свързване е дадена на
одобрения чертеж, специфичен за поръчката.
Ако се съмнявате в местоположението на тръ-
бите, които трябва да бъдат свързани, моля
свържете се с нашата техническа служба.
Връзка към топлообменника

Връзка на
хидравличен
агрегат

Топлооб-
менник
Климатична
камера

Описание

ВЪВ-ETA ВЪВ Поток -
отвеждан
въздух

НАВЪН-ETA НАВЪН Връщане -
отвеждан
въздух

Връзка на
хидравличен
агрегат

Топлооб-
менник
Климатична
камера

Описание

ВЪВ-SUP ВЪВ Поток – под-
аван въздух

НАВЪН-SUP НАВЪН Връщане –
подаван
въздух

4. Системи рекуперативен ТОА с междинен
топлоносител с външно захранване: Направете
необходимите свързвания ( Фиг. 36 ).
Връзки за външно захранване

Връзка на
хидравличен
агрегат

Външно захранване

ВЪВ-CO Воден поток – охлаждане

НАВЪН-CO Връщане – охлаждане

ВЪВ-HE Воден поток – отопление

НАВЪН-HE Връщане – отопление

Вентилационно устройство

За оптимална вентилация на топлообменника ви
препоръчваме да монтирате подходящи въздушни
сепаратори в най-високите точки на системата
(напр. над кливатичната камера), които намаляват
скоростта на въздушния поток чрез увеличаване на
напречното сечение и по този начин могат да се
използват идеално за обезвъздушаващи гликолови
системи.

Фиг. 37: Въздушен сепаратор с уголемяване на
напречното сечение

Монтаж
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5.7 Окабеляване
Климатичните камери с X-CUBE Control са фабрично
окабелени. Функциите на всички електронни части,
сензори, задвижващи механизми и др. се тестват
преди доставка. Ако даден климатичен блок трябва
да бъде разглобен в AHU корпусни модули за изпра-
щане или за преместване до крайното място за
монтаж, кабелите се разкачват (преди изпращане)
на подходящи интерфейси и или се избутват
обратно в кабелните канали, или се навиват. Окабе-
ляването също е показано на схемата на свързване
(вижте шкафа за превключватели).

Фиг. 38: Пример за отделни кабели

1 Издърпайте тел за придърпване на кабели без
разделяне

2 Кабел на шина
3 Осветление
4 Термостат против замръзване.

Монтаж
Окабеляване  
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Интерфейсни връзки

Компонент Свързване Работа
X-CUBE Control
 Шина

черен кабел с черен щепсел
M12

 Осветление
сив кабел с черен щепсел M12 Щепселни връзки M12

Свържете конекторите заедно
направо и затегнете на ръка. След
това затегнете винтовите връзки
на 90° с отворените в края гаечни
ключове (осигуряващи срещу раз-
хлабване).

X-CUBE Control сензори
 Термостат против замръзване.

черен кабел с черен 3-пинов
M8 щепсел

 Канален детектор за дим 1
черен кабел с черен 4-пинов
щепсел

 Канален детектор за дим 2
черен кабел с червен 4-пинов
щепсел

M8 щепсел

Свържете щепселните връзки M8
заедно направо.

Вентилаторите с консумация на
енергия < 13 A може да се
включват със щепсел

5-пинов щепсел за захранване

включете заедно право и затво-
рете фиксатора (защита срещу
свободна работа).

Вентилатори > 13 A, двойни венти-
латори или вентилаторни под-
редби

Без прекъсвания, навити кабели Прокарайте кабелите през предви-
дените кабелни трасета и ги свър-
жете към разпределителния шкаф
според електрическата схема.

Ротационен топлообменник

3-пинов щепсел за захранване

включете заедно право и затво-
рете фиксатора (защита срещу
свободна работа).

Спирателна клапа със задвижка с
възвратна пружина въртящ момент
> 20 Nm

Без прекъсвания, навити кабели Прокарайте кабелите през предви-
дените кабелни трасета и ги свър-
жете към разпределителния шкаф
според електрическата схема.

Никой от другите компоненти за регулиране и управление не е проектиран да може да се включва
щепселно. Навитите кабели трябва да се прокарат през предвидените кабелни трасета и да се
свържат към разпределителния шкаф съгласно електрическата схема.

Монтаж
Окабеляване 

Климатична камера X-CUBE X2 / X-CUBE X2 compact46



Свързващи кабели

Фиг. 39: Свързване на кабелите

1. Поставете корпусите на AHU възможно най-
близо един до друг, така че да можете да свър-
жете кабелите.
Забележка: Ако няма много място, можете
също да свържете кабелите вътре в корпуса на
AHU.

2. Първо прокарайте кабелите на секции през
климатичната камера до разпределителния
шкаф без прекъсвания, вижте схемата на
свързване. Където трябва да се изтеглят
кабели, напр. зад модулите за рекуперация на
топлина е предвиден теглещ проводник за
изтегляне на кабела.

3. След това свържете отделните кабели според
вида на щепсела и цветовете на кабела и щеп-
села,  „Интерфейсни връзки“  
на страница  46 . Свържете само кабели със
същия код.

4. Когато натискате корпусите на AHU заедно,
захранвайте кабелите в мрежестите кабелни
скари и внимавайте да не повредите никакви
кабели.

5.8 Свързване на климатичната
камера към захранването

Електрическо свързване

 ОПАСНОСТ!
Опасност от смърт поради електрически ток!
Опасност от токов удар! Не докосвайте компо-
ненти под напрежение!
– Само квалифициран електротехник трябва да

свърже захранването.
– За климатичните камери с интегрално упра-

вление използвайте схемата в това ръковод-
ство,  „Друга приложима документация“  
на страница  3

– Поставете свързващите кабели по такъв
начин, че да не могат да бъдат повредени
случайно от механично въздействие или от
топлина.

– Свържете в мост всички непроводими съеди-
нения, като свързващи рамки, гъвкави връзки
и антивибрационни елементи с еквипотен-
циален свързващ кабел.

– Заземете климатичната камера според
състоянието на техниката.

– Осигурете всички връзки, така че да не се
разхлабят.

– Когато свързвате електрически компоненти,
следвайте спецификациите на производи-
теля, местните разпоредби и кодекси за
добра практика (DIN / VDE) и общите препо-
ръки за избягване на електромагнитни сму-
щения,

– Ако AHU е инсталиран на открито, не прене-
брегвайте влиянието на времето върху клима-
тичната камера (дъжд, сняг, вятър, слънце и
т.н.).

Ако трябва да закачите скоби или скрепителни
елементи към панелите или рамката на AHU,
използвайте само тези, специално одобрени за
вашата AHU, тъй като в противен случай
съществува риск от течове. Избягвайте вин-
товите връзки, които пробиват външната
обвивка на климатичната камера; ако не
можете да ги избегнете, тогава поне ги запеча-
тайте, за да предотвратите навлизането на
вода. Минималното ниво на защита е IP 65.

Монтаж
Свързване на климатичната камера към захранването  
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1.
Климатични камери с управление

Диаграмите на електрическата верига и
терминалните планове могат да бъдат
намерени в схемата на веригата, вклю-
чена в пакета за доставка.

Свържете електрическите компоненти, като
електрическия нагревател за въздух, електрод-
вигателя и задвижването.

2. Включете климатичната камера в подредбата
за еквипотенциално свързване.

3. Изпробвайте защитни проводници и устойчи-
вост на изолация по EN 60204 (VDE 0113). Взе-
мете съответните предпазни мерки за безопас-
ност!

5.9 Интегриране на климатичната
камера с централната BMS

Задължение на собственика на системата/изпълни-
теля на ОВКС е да интегрира климатичната камера
със сградните услуги и да осигури съответствие,

 „Задължения на собственика на системата“  
на страница  9 иIt is the duty of the system owner/
HVAC contractor to integrate the air handling unit with
the building services and to ensure conformity, and .

 „Оценка на съответствието“   на страница  23 .

5.10 Свързване на управлението
към вашия компютър или
локална мрежа

Мрежа или компютър
Климатичните камери с опционално интегрално
управление са оборудвани с сензорен панел, на
който са показани конфигурационните и контролните
параметри на климатичната камера. Това ви позво-
лява да виждате всички измерени стойности и да
въвеждате стойности на зададените точки.
Можете да използвате компютър с уеб браузър
вместо сензорния панел, за да покажете конфигура-
цията на устройството. За да направите това свър-
жете климатичната камера към компютър или го
интегрирайте с мрежа, използвайки интерфейсите
TCP/IP.

Допълнителна информация за това може да
бъде намерена в инструкциите за експлоатация
на X-CUBE Control.

5.10.1 X-CUBE контролер CX8090
Интеграция с мрежата, задаване на IP адрес
Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник
 Администратор на мрежа

За повече информация се отнесете към
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8090/html/
cx8090_title.htm?id=1470

Монтаж
Свързване на управлението към вашия компютър или...   > X-CUBE контролер CX8090
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Фиг. 40: X-CUBE контролер CX8090, мрежови
връзки

① X001 - Порт за сензорния панел X-CUBE и за
TROX Service

② X101 - Порт за BMS компютър
③ X102 - Порт за друга климатична камера X-CUBE

(напр. верига от маргаритки) или друг BMS ком-
пютър

④ DIP превключвател
Връзка: Използвайте мрежови кабели с RJ45 щеп-
сели (поне кат. 5).

Фабрично зададен мрежови адрес - X001

IP адрес 192.168.0.200

Подмрежна маска. 255.255.255.0

Стандартен вход 192.168.0.1

Задаване на IP адрес за връзка X101/102
1. Настройте DIP превключвателя според табли-

цата.

DIP превключвател Настройка
1...8 (ON)Включен

9 и 10 (OFF)Изключен

За повече информация:
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8090/
html/cx8090_dip_switch.htm?id=1492

След като настроите DIP превключвателя,
трябва да рестартирате компютъра. За целта
изключете прекъсвача 11Q1 в шкафа на пре-
включвателя. Изчакайте, докато всички свето-
диоди на компютъра са изключени. Включете
прекъсвача отново, за да рестартирате компю-
търа.

Фиг. 41: Cerhost изтегляне на софтуер

2. Отидете до http://infosys.beckhoff.com/ и тър-
сете cerhost, след това изтеглете софтуера и
го инсталирайте на РС или преносим ком-
пютър.

3. Използвайте мрежов кабел, за да се свържете
към порта X001 на компютъра или лаптопа, на
който сте инсталирали „Cerhost“ . Ако портът
вече се използва, напр. за сензорния панел
издърпайте кабела.

4. Стартирайте „Cerhost“ .
Показва се стартовият екран.

Монтаж
Свързване на управлението към вашия компютър или...  > X-CUBE контролер CX8090
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Фиг. 42: Меню за файлове

5. Отидете на „File“  меню и изберете „Connect“ .
Във „Connect“  прозореца въведете IP адрес
192.168.0.200 и потвърдете въвеждането си
с OK.

Когато връзката е установена, се отваря
прозорец и скриптът се изпълнява.

Фиг. 43: Скрипт прозорец

Фиг. 44: Старт меню

6. Отидете в менюто "Start" и изберете „Control
Panel“ .

Фиг. 45: Управляващ панел

7. Във „Control Panel“  прозореца кликнете върху
„Network and Dial-up Connections“ .

Монтаж
Свързване на управлението към вашия компютър или...  > X-CUBE контролер CX8090
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Фиг. 46

8. В следващия прозорец изберете
„TCCCAMTMP1“ .
Прозорецът „'TCCCAMTMP1 Ethernet Driver'
Setting“  се отваря.
Изберете „Specify an IP address“  и въведете
необходимите мрежови настройки.
Потвърдете вашите записи с „OK“  затворете
прозореца „Control Panel“  .
Новите настройки са незабавно активни; не е
необходимо да рестартирате компютъра.

9. Извадете мрежовия кабел от порт X001 и свър-
жете отново сензорния панел.
Свържете BMS компютъра към порта X101.
Можете да използвате порт X102, както е опи-
сано по-горе.

5.10.2 X-CUBE контролер CX9020
Интеграция с мрежата, задаване на IP адрес
Персонал:
 ОВК техник
 Опитен квалифициран електротехник
 Администратор на мрежа

За повече информация се отнесете към
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx9020_hw/
index.html?id=1759

Фиг. 47: X-CUBE контролер CX9020, мрежови
връзки

① X000 - Порт за сензорния панел
② X001 - Порт за BMS компютър за друга клима-

тична камера X-CUBE (напр. верига от марга-
ритки)

Връзка: Използвайте мрежови кабели с RJ45 щеп-
сели (поне кат. 5).

Фабричен мрежови адрес - X000 / X001

IP адрес 192.168.0.200

Подмрежна маска. 255.255.255.0

Стандартен вход 192.168.0.1

Настройка на IP адреса за X000 и X001

Фиг. 48: Cerhost изтегляне на софтуер

1. Отидете до http://infosys.beckhoff.com/ и тър-
сете cerhost, след това изтеглете софтуера и
го инсталирайте на РС или преносим ком-
пютър.

Монтаж
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2. Използвайте мрежов кабел, за да се свържете
към порта X000 на компютъра или лаптопа, на
който сте инсталирали „Cerhost“ . Ако портът
вече се използва, напр. за сензорния панел
издърпайте кабела.

3. Стартирайте „Cerhost“ .
Показва се стартовият екран.

Фиг. 49: Меню за файлове

4. Отидете на „File“  меню и изберете „Connect“ .
Във „Connect“  прозореца въведете IP адрес
192.168.0.200 и потвърдете въвеждането си
с OK.

Когато връзката е установена, се отваря
прозорец и скриптът се изпълнява.

Фиг. 50: Скрипт прозорец

Фиг. 51: Старт меню

5. Отидете в менюто "Start" и изберете „Control
Panel“ .

Фиг. 52: Управляващ панел

6. Във „Control Panel“  прозореца кликнете върху
„Network and Dial-up Connections“ .

Монтаж
Свързване на управлението към вашия компютър или...  > X-CUBE контролер CX9020
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Фиг. 53

7. В следващия прозорец изберете „FEC1“ .
Отваря се прозорецът „'FEC Ethernet Driver
Settings'“  .
Изберете „Specify an IP address“  и въведете
необходимите мрежови настройки.
Потвърдете вашите записи с „OK“  затворете
прозореца „Control Panel“  .
Новите настройки са незабавно активни; не е
необходимо да рестартирате компютъра.

8. Извадете мрежовия кабел от порт X000 и свър-
жете отново сензорния панел.

 УКАЗАНИЕ!
Адрес на сензорен панел
IP адресът се отнася и за двата порта, т.е.
X000 и X001. Ако промените IP адреса,
трябва да въведете новия адрес и на сен-
зорния панел.

Свържете BMS компютъра или друга клима-
тична камера X-CUBE към порт Х001.

Задаване на IP адрес за сензорния панел
Персонал:
 ОВК техник

Фабрично зададен мрежов адрес за сензорния
панел

IP адрес 192.168.0.199

Подмрежна маска. 255.255.255.0

Стандартен вход 192.168.0.1

Фиг. 54: Начален екран

1. След като промените мрежовите настройки,
трябва да рестартирате компютъра. За целта
изключете прекъсвача 11Q1 в шкафа на пре-
включвателя. Изчакайте, докато всички свето-
диоди на компютъра са изключени. Включете
прекъсвача отново, за да рестартирате компю-
търа.
На стартовия екран изберете „Settings...“ .

Фиг. 55: Въвеждане на парола

2. Докоснете полето за въвеждане (*) за да се
покаже клавиатурата. Въведете паролата +-+-
(PlusMinusPlusMinus) и потвърдете влизането
си с „OK“ .

Използвайте клавиша Shift, за да въведете
+ (плюс).

Монтаж
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Фиг. 56: Настройки

3. В прозореца „Settings“  изберете „OS
Settings...“ .

Фиг. 57: Основна настройка

4. В прозореца „Setup Main“  изберете „Network
Settings“ .

Фиг. 58: Мрежови настройки

5. В прозореца „Network Settings“  изберете „Fix
Settings“ . Въведете паролата +-+- пак.

Фиг. 59: Промяна на IP настройките

6. В прозореца „Change IP Settings“  изберете „IP
Address“ .

Фиг. 60: IP Адрес

7. В прозореца „IP Address“  въведете новия IP
адрес и подмрежа за сензорния панел. Потвър-
дете вашите записи с „OK“ . Във „Change IP
Settings“  прозореца ( Фиг. 59 ) въведете
„Gateway“ .

Мрежови адреси и настройки

Мрежовите адреси (IP, подмрежа и вход)
трябва да са същите като настройките
на контролера CX9020.

Монтаж
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Фиг. 61: Вход

8. Във „Gateway“  прозорец въведете новите
настройки на входа. Потвърдете вашите записи
с „OK“ . Във „Change IP Settings“  прозореца
( Фиг. 59 ) изберете „Home“  и приемете, че про-
мените са запазени.

Фиг. 62: Настройки

9. Отваря се прозореца „Settings“  . Въведете IP
адреса за контролер CX9020
http://xxx.xxx.xxx.xxx/trox.html и
потвърдете вашите записи със „Save“ . Избе-
рете „Quit“  за да затворите менюто.
Сега сензорният панел използва новите
настройки, за да се свърже с контролера.

Ако не може да се осъществи връзка с кон-
тролера, прекъснете за кратко захранва-
щото напрежение, за да можете да
видите екрана за стартиране. „starting
screen“  пак. На „starting screen“  изберете
„Settings“ . Проверете и променете
настройките, ако е необходимо.

Монтаж
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6 Първоначален пуск
6.1 Бележки за безопасност при пър-

воначален пуск
Неправилен първоначален пуск

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за живота при неправилен първона-
чален пуск
Неправилният първоначален пуск може да
доведе до потенциално фатални ситуации и да
причини значителни щети на имуществото.
– Само квалифицирани електротехници трябва

да работят върху електрическата система и
моторите.

– Всички останали стъпки за първоначален пуск
трябва да се извършват от ОВК техник.

Врати за инспекционен достъп от страната на
изпускането

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване от силен въздушен
поток от страната на изпускане на вентилато-
рите!
Когато отворите вратата за инспекционен достъп
от страната на изпускане на вентилатора, ско-
ростта и налягането на въздушния поток могат да
причинят внезапно отваряне на вратата, докато
не бъде хваната от предпазното застопоряващо
устройство. Може да бъдете ранени.
– Бъдете внимателни когато отваряте врати за

инспекционен достъп от страната на изпуска-
нето

Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване от остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Острите ръбове, острите ъгли и тънките ламари-
нени части на топлообменника или на охлажда-
щата или отоплителната намотка могат да при-
чинят нарязвания или драскотини.
– Внимавайте, когато работите с тези компо-

ненти.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Врати за инспекционен достъп се затварят
затръшквайки се.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от смазване при врати които се затварят
затръшквайки се
Вратите за инспекционен достъп могат да се
затворят от вятъра или ако някой ги натисне по
невнимание, което води до сериозни наранявания
на главата и крайниците.
– Осигурете всяка инспекционна врата за

достъп с устройство за задържане в отворено
положение.

– Обезопасете вратите за инспекционен достъп
без задържащо устройство при отваряне
срещу затваряне с подходящи средства.

– Не посягайте между вратата и рамката на
вратата.

– Носете защитни ръкавици и твърда шапка,
когато отворите вратата за инспекционен
достъп.

Опасност от смачкване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване от подвижни части!
Има повишен риск от смачкване на корпуси,
врати, панели и компоненти на климакамерата.
– Никога не посягайте между движещи се части.
– Бъдете внимателни, когато извършвате как-

вато и да е работа.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Повреда на врати за инспекционен достъп

 УКАЗАНИЕ!
Физическа повреда на врати за инспекционен
достъп
Не отваряйте инспекционни врати за достъп,
които са окачени от едната страна, ако широчи-
ната им е ³1000 мм или повече!
Затварянето може да се повреди поради теглото
и силите на лоста, които възникват.
В случай на инспекционни врати за достъп от
широчина ³1000 мм, винаги отворете всички
затварящи устройства и извадете вратата от кли-
матичната камера.
Съхранявайте врати безопасно, където са защи-
тени от повреди!

Първоначален пуск
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6.2 Преди първоначален пуск
Климатичната камера е издигната, сглобена и мон-
тирана в съответствие с това ръководство.
Преди първоначален пуск, проверете корпуса и
следните части за повреда и правилно положение:
 Врати за инспекционен достъп и отвори
 Уплътнения
 Ръкохватки и лостове
 Свързвания
 Инспекционни прозорци
 Панели
Преди първоначален пуск:
 Отстранете защитния филм, ако има такъв
 Проверете климатичната камера за течове
 Проверете вратите за инспекционен достъп и

отворите за функционалност
 Настройте центробежния вентилатор,
Ä „Настройте центробежния вентилатор“  
на страница  58

 Вмъкнете филтрите, Ä „Филтри, поставяне“  
на страница  59

 Настройте отоплителна намотка/охлаждаща
намотка, Ä „Пуск на отоплителната намотка/
охлаждащата намотка“   на страница  60

 Настройте ПЖР, Ä „Настройка на жалузни
клапи“   на страница  62

 Настройте шумозаглушител, Ä „Настройка на
шумозаглушители“   на страница  63

 Настройте ротационния ТОА, Ä „Настройка на
ротационен топлообменник“   на страница  63

 Настройте системата рекуперативен ТОА с меж-
динен топлоносител, Ä „Пуск на система с реку-
перативен ТОА с междинен топлоносител“  
на страница  61

 Настройте пластинчатия ТОА, Ä „Настройка на
пластинчат топлообменник“  
на страница  64

 Отстранете защитните капачки от дренажите за
кондензат и свържете дренажния капан, Ä Глава
5.3   „Свързване на кондензатния дренаж“
на страница  37

 Почистете климатичната камера, Ä Ръководство
за експлоатация, Поддръжка.

6.3 Настройка и приспособяване на
AHU единиците

6.3.1  Центробежен вентилатор
Работна точка
Системата за управление изчислява работната точка
и задава стойността по подразбиране на зададената
стойност за вентилатора.

По време на пуск се уверете, че следните стойности
не са надвишени:
 Максимална скорост на вентилатора
 Минимална скорост на вентилатора
 Мощност на двигателя
Не променяйте разстоянието между ротора и фуние-
видния вход.

Устройства за измерване на налягане

Фиг. 63: Точка за измерване на налягането

1 Фуниевиден вход
2 Преграден панел
M1 Точка за измерване на налягането в камерата на

вентилатора
M2 Точка за измерване на налягането на фуние-

видния вход
M3 Точка за измерване на налягането пред пре-

градния панел
Вентилаторите могат да бъдат фабрично оборуд-
вани с устройства за измерване на налягане (опция).
Следните стойности на налягането се измерват в
точката за измерване на налягането t ( Фиг. 63 /M2)
във фуниевидния вход ( Фиг. 63 /1), точката за
измерване на налягането ( Фиг. 63 /M1) във вентила-
торната камера, и точката за измерване на наляга-
нето ( Фиг. 63 /M3) пред преградния панел.

Налягане Определено от
Статично увеличение на
налягането на вентила-
тора

Диференциално наля-
гане между М1 и М3

Ефективно налягане (D p
w ) на вентилатора

Различното налягане
между M2 и M3 се
използва за изчисляване
на дебита.

Изчисляване на дебита

Стойността K е дадена на табелата с данните на
вентилатора TROX на климатичната камера
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Тази стойност може да е различна от стойността K
на табелата с данните от производителя на вентила-
тора (която не трябва да се използва за изчисля-
ване).

Настройте центробежния вентилатор

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване при неправилно боравене
и работа на вентилаторите!
Неправилно боравене, напр. стигането до вър-
тящи се части може да доведе до сериозни нара-
нявания.
– Не посягайте към подвижния вентилатор или

не го бърникайте.
– Вентилаторът не спира веднага! Проверете

дали никакви части не се движат, преди да
отворите инспекционната врата за достъп.

– Не поставяйте повреден или дефектен венти-
латор в експлоатация.

– Не превишавайте максималната мощност на
вентилатора, напр. когато има силни
вибрации или срещу затворено ПЖР.

– Изключете AHU, преди да започнете работа
върху подвижни части на вентилатора и го
обезопасете срещу случайно включване
отново. Изчакайте, докато всички части спрат.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар от повредени части на вен-
тилатора!
Стържещите ротори или прегряващите лагери
могат да причинят пожар и евентуално сериозни
или дори фатални наранявания.
– Не поставяйте повреден или дефектен венти-

латор в експлоатация.
– Консумацията на мощност не трябва да над-

вишава определения номинален ток.
– Уверете се, че максималната скорост на дви-

гателя не е превишена.

Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник
Предпазно средство:
 Защитно облекло
 Защита на слуха
 Индустриална каска за безопасност
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

1. Извадете червените устройства за транспортна
защита от вентилатора.

2. Проверете вентилатора за повреди, дисбаланс,
корозия и замърсяване при транспортиране.

3. Проверете въздуховодите и вентилатора за
чужди материи.

4. Завъртете ротора ръчно, за да проверите дали
се движи свободно.

Клирънсът между ротора и фуниевидния
вход може да се е променил поради
вибрации по време на транспортиране.
Проверете преди пуск, че разстоянието
между вътрешния ръб на ротора и външ-
ната повърхност на входа на фуниевидния
вход е еднакво навсякъде.

5. Затегнете всички фиксиращи винтове.
6. Проверете лагерите и ги смажете отново, ако е

необходимо.
7. Уверете се, че ПЖР са отворени,

 „Настройка на жалузни клапи“  
на страница  62 .

8. Проверете посоката на въртене на вентила-
тора, като включите двигателя за момент.

Номинална мощност на двигателя от 3
kW и по-висока: звезда делта старт.

В климатични камери с вентилатор с
асинхронен двигател стрелката, посоч-
ваща посоката на въртене, може да се
намери на корпуса на вентилатора.

В климатични камери с EC вентилатор,
вентилаторът автоматично ще стар-
тира в правилната посока на въртене.

9. Можете да промените посоката на въртене,
като смените клемните връзки.

10. Уверете се, че климатичната камера е пра-
вилно заземена.

11. Затворете всички врати за достъп за инспекция
на климатичната камера  Ръководство за
работа.

12. Измерете консумацията на енергия при затво-
рени инспекционни врати за достъп и я срав-
нете с номиналния ток.

Ако консумираната мощност надвишава
стойността, дадена на табелата с дан-
ните на мотора, незабавно изключете
вентилатора.
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13. Проверете функциалността на антивибрацион-
ните елементи.

14. Придвижвайки се към работната точка, прове-
рете дали вентилаторът работи гладко и само с
минимални вибрации.

Ако можете да видите или чуете че вен-
тилаторът вибрира, изключете клима-
тичната камера,  Cвържете се с техни-
ческата служба на TROX .

15. Измерете дебита.
Центробежният вентилатор е настроен.

6.3.2  Филтър
Филтри, поставяне
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

– Филтрите могат да се замърсят поради
строителните работи в сградата, поради
което препоръчваме да смените всички
филтри след фазата на строителството и
първоначалния пуск.

– Не използвайте климатичната камера без
филтър.

– Винаги трябва да има един резервен фил-
триращ елемент, така че да не се налага да
се изключва климатичната камера. Съхраня-
вайте филтрите на сухо място, без прах, за
да не бъдат замърсени или повредени. Не
използвайте филтри извън употребата
преди датата. Оригиналните филтри TROX
носят стикер върху рамката, както с
използването преди дата, така и с инфор-
мация за това как да поръчате резервни.

1. Уверете се, че филтрите са непокътнати.

Дефектните филтри могат да се раз-
късат по време на употреба и след това
вече няма да са ефективни.

2. Отстранете праха от всички части, които са в
посока напред преди филтъра.

Почистете климатичната камера и вен-
тилационните въздухаводи, преди да
инсталирате филтър от клас F9 или по-
висок.

3. Поставете филтри в монтажните подрамки и ги
фиксирайте със цатягащи елементи. Уверете
се, че те са плътно прибрани.

Филтърът е настроен.

6.3.3 Отоплителна намотка/Охлаж-
даща намотка

Течности за пренос на топлина с гликол

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за здравето от течности за пренос на
топлина, които съдържат гликол!
Течностите за пренос на топлина в отоплителната
намотка, охлаждащата намотка и системата с
рекуперативен ТОА с междинен топлоносител
съдържат гликол, който може да увреди здравето
ви, ако влезе в контакт с кожата ви, ако я погъл-
нете или ако вдишате парата или мъглата.
– Избягвайте контакт с течности за пренос на

топлина, които съдържат гликол.
– Работата трябва да се извършва само от ква-

лифицирани хладилни техници, ОВК техници
или  техническата служба на TROX .

– Не яжте, не пийте и не пушете, докато бора-
вите с топлопреносни течности, които
съдържат гликол.

– Измийте ръцете си, когато прекъснете или
завършите работата си.

– Ако сте влезли в контакт с течност за пренос
на топлина, която съдържа гликол, следвайте
инструкциите за първа помощ, посочени в
информационния лист за безопасност на теч-
ността за пренос на топлина.

– Когато трябва да боравите с течност за
пренос на топлина, която съдържа гликол,
носете личните предпазни средства, посочени
в информационния лист за безопасност на
течността за пренос на топлина.
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Пуск на отоплителната намотка/охлаждащата
намотка
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Уверете се, че максималните стойности на
налягането, посочени в техническите данни, не
са надвишени.

Използвайте подходящи мерки, за да предпа-
зите водната система от замръзване. Защи-
тата от замръзване може да се постигне със
смес от воден гликол или със специален термо-
стат против замръзване.

Оптимална вентилация

За възможно най-добра вентилация препоръч-
ваме монтиране на вентилационно оборудване
на място в най-високата точка на системата;
виж     на страница  40 .

1. Уверете се, че връзките на потока и връщането
са правилни.

2. Проверете дали фитингите са правилно монти-
рани.

3. Промийте системата, за да премахнете каквото
и да е замърсяване.

4. Отворени отдушниците (освен ако не са монти-
рани автоматични отдушници).

Изпарители: Веднага щом отворите връз-
ката на топлообменника, съдържанието
на съдържащия се азотен газ като щит,
трябва да излезе със свистящ звук. Отсъ-
ствието на този звук показва утечка,
която трябва да бъде фиксирана преди
пуска.

5.

За водни смеси с гликол препоръчваме
готови за употреба състави. Вижте
информационния лист за поръчката на
климатичната камера от TROX за съот-
ношението на смесване.

Правилното съотношение на смесване е
важно:

– Твърде много гликол ще влоши рабо-
тата

– Твърде малко гликол може да доведе до
увреждане от замръзване

.

Използвайте само един от следните гли-
коли за климатичната камера:

– Пропилен гликол
– Етилен гликол

Бавно изсипете течността за пренос на топлина
в топлообменника в най-ниската точка на сис-
темата. Докато пълните системата, проверете
дали всички външни и вътрешни винтови съе-
динения и връзки са стегнати.

6. Проветрете отоплителната намотка/охлаждаща
намотка чрез отваряне на горния щуцер и
винта за обезвъздушаване.

Ако въздушният нагревател не е обезвъ-
здушен правилно, може да се образуват
въздушни мехурчета и да влошат рабо-
тата.

7. Затворете всички отдушници.
8. Почистете кондензната вана и дренирайте.
9. Настройте капковия елиминатор.
10. Напълнете дренажния капан с вода.

 УКАЗАНИЕ!
Риск от щети върху имуществото!
– Когато затегнете резбовите връзки, не забра-

вяйте да използвате подходящ инструмент
(напр. клещи за водна помпа), за да противо-
действате на силата на затягане, тъй като в
противен случай можете да повредите
неволно частите.

11. Проверете винтовите съединения на фланеца
и ги затегнете, ако е необходимо.

Отоплителната намотка/охлаждащата
намотка са настроени.

Първоначален пуск
Настройка и приспособяване на AHU единиците  > Отоплителна намотка/Охлаждаща намотка
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6.3.4 Електрически въздухонагревател
Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник
Предпазно средство:
 Защитно облекло
 Защита на слуха
 Индустриална каска за безопасност
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

В климатичите камери с X-CUBE Control (контроли),
както мониторингът на температурата, така и огра-
ничителят на безопасност на температурата работят
независимо един от друг, за да се гарантира, че при
електрическия нагревател на въздуха не се получава
недопустимо прегряване.
За климатичните камери с устройства за управление
на обекта трябва да се вземат мерки на място, за да
се предотврати недопустимо превишаване на темпе-
ратурата. За целта трябва да се спазва документа-
цията на производителя, виж приложението.

 ВНИМАНИЕ!
Защита срещу прегряване
Електрическият нагревател за въздух трябва да
бъде монтиран така, че нагревателните елементи
да не могат да се стартират преди достигане на
предвидения дебит на въздуха. Електрическият
нагревател за въздух трябва да бъде изваден от
експлоатация веднага след намаляване на
дебита до ниво, което не е разрешено или венти-
латорът е изключен.
За да се предотврати превишаване на температу-
рата, което не е разрешено, в климатичната
камера трябва да бъдат инсталирани две устрой-
ства за ограничаване на температурата незави-
сими едно от друго (температурен монитор и
ограничител на безопасната температура).

6.3.5  Система рекуперативен ТОА с
междинен топлоносител

Системата рекупертивен ТОА с междинен топлоно-
сител трябва да бъде пусната в експлоатация едва
след като цялата система е професионално свър-
зана и проверена (както хидравлични, така и елек-
трически системи). Тези проверки трябва да бъдат
записани, а резултатите трябва да са на разполо-
жение в момента на пуска.

Течности за пренос на топлина с гликол

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за здравето от течности за пренос на
топлина, които съдържат гликол!
Течностите за пренос на топлина в отоплителната
намотка, охлаждащата намотка и системата с
рекуперативен ТОА с междинен топлоносител
съдържат гликол, който може да увреди здравето
ви, ако влезе в контакт с кожата ви, ако я погъл-
нете или ако вдишате парата или мъглата.
– Избягвайте контакт с течности за пренос на

топлина, които съдържат гликол.
– Работата трябва да се извършва само от ква-

лифицирани хладилни техници, ОВК техници
или  техническата служба на TROX .

– Не яжте, не пийте и не пушете, докато бора-
вите с топлопреносни течности, които
съдържат гликол.

– Измийте ръцете си, когато прекъснете или
завършите работата си.

– Ако сте влезли в контакт с течност за пренос
на топлина, която съдържа гликол, следвайте
инструкциите за първа помощ, посочени в
информационния лист за безопасност на теч-
ността за пренос на топлина.

– Когато трябва да боравите с течност за
пренос на топлина, която съдържа гликол,
носете личните предпазни средства, посочени
в информационния лист за безопасност на
течността за пренос на топлина.

Пуск на система с рекуперативен ТОА с меж-
динен топлоносител
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Уверете се, че максималните стойности на
налягането, посочени в техническите данни, не
са надвишени.

Използвайте подходящи мерки, за да предпа-
зите водната система от замръзване. Защи-
тата от замръзване може да се постигне със
смес от воден гликол или със специален термо-
стат против замръзване.

Първоначален пуск
Настройка и приспособяване на AHU единиците  >  Система рекуперативен ТОА с междинен топлонос...
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Оптимална вентилация

За възможно най-добра вентилация препоръч-
ваме монтиране на вентилационно оборудване
от други в най-високата точка на системата;
виж  „Настройка и свързване на хидравличния
агрегат“   на страница  43 .

1. Уверете се, че връзките на потока и връщането
са правилни.

2. Проверете дали фитингите са правилно монти-
рани.

3. Промийте системата, за да премахнете каквото
и да е замърсяване.

4. Проверете системата рекуперативен ТОА с
междинен топлоносител

5. Отворете отдушниците (освен ако не са монти-
рани автоматични отдушници).

6.

За водни смеси с гликол препоръчваме
готови за употреба състави. Вижте
информационния лист за поръчката на
климатичната камера от TROX за съот-
ношението на смесване.

Правилното съотношение на смесване е
важно:

– Твърде много гликол ще влоши рабо-
тата

– Твърде малко гликол може да доведе до
увреждане от замръзване

Използвайте само един от следните гли-
коли за климатичната камера:

– Пропилен гликол
– Етилен гликол

Бавно изсипете течността за пренос на топлина
в топлообменника в най-ниската точка на сис-
темата. Докато пълните системата, проверете
дали всички външни и вътрешни винтови съе-
динения и връзки са стегнати.

7. Проветрете отоплителната намотка/охлаждаща
намотка чрез отваряне на горния щуцер и
винта за обезвъздушаване.

Ако въздушният нагревател не е обезвъ-
здушен правилно, може да се образуват
въздушни мехурчета и да влошат рабо-
тата.

8. Затворете всички отдушници.
9. Почистете кондензната вана и дренирайте.

10. Настройте капковия елиминатор.
11. Напълнете дренажния капан с вода.

 УКАЗАНИЕ!
Риск от щети върху имуществото!
– Когато затегнете резбовите връзки, не забра-

вяйте да използвате подходящ инструмент
(напр. клещи за водна помпа), за да противо-
действате на силата на затягане, тъй като в
противен случай можете да повредите
неволно частите.

12. Проверете винтовите съединения на фланеца
и ги затегнете, ако е необходимо.

Системата рекуперативен ТОА с междинен
топлоносител е настроена.

6.3.6  Жалузни клапи
Подвижни части на ПЖР

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване от подвижни части!
Затварянето на ПЖР може да смаже дланите и
ръцете ви.
– Не посягайте между лопатките на клапите.
– Предотвратявайте достъпа до точки на смачк-

ване: или монтирайте клапите на въздухово-
дите или използвайте фиксирани предпази-
тели.

– Преди да отворите врата за инспекционен
достъп, изключете климатичната камера и я
обезопасете срещу случайно включване.

Настройка на жалузни клапи
Настройте системата за управление AHU по такъв
начин, че вентилаторът да не работи срещу затво-
рена клапа.
TROX не поема никаква отговорност за щети, произ-
тичащи от неправилна работа. За да се предот-
вратят повреди поради скокове на налягане от ППК,
трябва да се монтират клапи за освобождаване на
налягането.

TROX не може да гарантира херметични клапи,
ако задействащите механизми са осигурени и
инсталирани от други.

Първоначален пуск
Настройка и приспособяване на AHU единиците  >  Жалузни клапи

Климатична камера X-CUBE X2 / X-CUBE X2 compact62



Снабдени с енергия клапи
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Регулирайте връзката по такъв начин, че
ъгълът на въртене да е 90° и тогава клапите да
се затворят напълно.

Снабдени с енергия ПЖР са настроени.

Сдвоени клапи (за пластинчат топлообменник)
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

1. Проверете дали блокирането на триенето на
свързването е правилно.

2. Проверете посоката на въртене и се уверете,
че ламелите напълно се отварят и затварят.

3. Проверете дали всички външни и вътрешни
винтови съединения и връзки са стегнати.

Сдвоените ПЖР са настроени.

6.3.7  Шумозаглушител
Настройка на шумозаглушители
Пълнежът на кулисата е направен от незапалим
абсорбиращ материал по DIN 4102.
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Проверете кулисите за повреди и замърсяване.
Шумозаглушителят е настроен.

6.3.8  Ротационен топлообменник

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване от въртящи се части!
Неправилно боравене, напр. стигането до вър-
тящи се части може да доведе до сериозни нара-
нявания.
Никога не посягайте или бърникате масата за
съхранение
– Изключете системата, преди да започнете

работа върху подвижни части на ротационния
топлообменник и го обезопасете срещу слу-
чайно повторно включване. Изчакайте, докато
всички части спрат.

– Не пускайте в действие повреден или
дефектен ротационен се топлообменник.

Регулиране на ротационния топлообменник
Масата за съхранение на ротационния топлооб-
менник е фабрично настроена. Може да се наложи
да приспособите масата за съхранение към реал-
ните условия на монтаж, вижте  Приложение A  
„Регулиране на масата за съхранение“
на страница  75 .

Настройка на ротационен топлообменник
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Защитно облекло
 Защита на слуха
 Индустриална каска за безопасност
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Уверете се, че допустимите стойности за
параметри като температура или диферен-
циално налягане не са надвишени.

1. Проверете дали системата е монтирана пра-
вилно.

2. Проверете ротационния топлообменник за
чужди вещества.

3. Проверете дали роторът се движи свободно.

Вижте документацията на производи-
теля.  Приложение A   „Регулиране на
масата за съхранение“ на страница  75 .

Първоначален пуск
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4. Проверете посоката на въртене на ротора и го
сменете на контролера на двигателя, ако е нео-
бходимо. Следвайте инструкциите за експлоа-
тация на производителя.

Ако топлообменникът включва сектор за
продухване, въртящата се маса за съхра-
нение преминава от отвеждания въздух
през сектора за продухване към подавания
въздух.

5. Проверете дали управляващият модул функ-
ционира правилно.

6. Проверете обтягането на задвижващия ремък.
7. Настройка на задвижващото оборудване,

 „Настройка на задвижващото оборудване“  
на страница  64 .

8. Проверете дали уплътненията са плътни; кори-
гирайте ги, ако е необходимо.

Вижте документацията на производи-
теля.  Приложение A   „Регулиране на
масата за съхранение“ на страница  75 .

Ротационния топлообменник е настроен.

Настройка на задвижващото оборудване
Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник
Предпазно средство:
 Защитно облекло
 Защита на слуха
 Индустриална каска за безопасност
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Препоръчваме Ви да проверявате редовно обтяга-
нето на задвижващия ремък през първите 400 часа
работа.
1. Отворете инсхекционния панел за достъп в

посочения ъгъл на корпуса на ротора.
2. Проверете дали задвижващият ремък има

достатъчно обтягане; ако е необходимо, скъ-
сете ремъка, както следва:

Скъсяване на задвижващия ремък
3. Отворете ключалката.
4. Скъсете ремъка както се изисква.
5. Затворете ключалката.
6. Затворете панела за инспекционен достъп.

Проверка на мотора
7. Уверете се, че моторът е здраво фиксиран.

Задвижващото оборудване е настроено.

6.3.9  Пластинчат топлообменник
Настройка на пластинчат топлообменник
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

 УКАЗАНИЕ!
Опасност от щети върху имущество от
екстремен пад на налягане!
Екстремният пад на налягането между подавания
въздух и потока на отвеждания въздух може да
повреди топлообменника.
– Уверете се, че максималното диференциално

налягане (прибл. 1000 Pa, в зависимост от
конструкцията на климатичната камера) не е
надвишено.

– Проверете диференциалното налягане на
мониторите за налягане в съответствие с
определените интервали.

Проверете и, ако е необходимо, почистете пла-
стинчатия топлообменник, за да отстраните
чужди вещества и замърсявания.

Пластинчатият топлообменник е настроен.

Първоначален пуск
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6.3.10  Овлажнител
Настройка на овлажнител
Персонал:
 ОВК техник
Предпазно средство:
 Защитно облекло
 Индустриална каска за безопасност
 Защита на слуха
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Позицията на касетите на капковия елими-
натор може да се е променила поради вибрации
по време на транспортиране.

Ако има пропуски между касетите, мъглата от
овлажнителния модул може да влезе в клима-
тичната камера и да се натрупа до вода.

1. Проверете позицията на всяка касета капков
елиминатор на овлажнителя. Ако има пролука
между две касети, регулирайте позицията на
касетите.
Касетите на капковия елиминатор са подре-
дени в два реда, разположени една зад друга,
така че трябва да се проверят размерите на
пролуките преди и след овлажнителя. Може да
е необходимо да прекъснете въздуховодите, за
да получите достъп до касетите.

2.
 УКАЗАНИЕ!

Непременно спазвайте инструкциите на
производителя на овлажнителя за пуск.

3. Проверете водните връзки и водни тръби, мон-
тирани в климатичната камера, за течове.
Затегнете отново винтовите връзки в случай на
течове.

Овлажнителят вече е готов за употреба.

6.3.11 Електрическа система
Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник
Предпазно средство:
 Защитно облекло
 Защита на слуха
 Индустриална каска за безопасност
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Преди пуск електрическата система трябва да бъде
тествана съгласно IEC 60364-6 (VDE 0100-600). Като
част от този тест, всички контакти трябва да бъдат
проверени за правилното загнездване. Това се
отнася по-специално за клемните блокове на
мотора, предпазителите, локалните изолатори и т.н.

6.4 Стартиране на климатичната
камера.

6.4.1 Преди да стартирате AHU
Преди да включите климатичната камера, уверете
се, че са спазени следните изисквания:
 Проверена ли е климатичната камера за

повреди?
 Премахнати ли са транспортни защитни устрой-

ства?
 Вложени ли са филтрите?
 Затворени ли са вратите за инспекционен достъп

и отворите?
 Свързани ли са всички въздуховоди в AHU?
 Проверени ли са AHU и свързаните въздуховоди

за течове?
 Почистена ли е вътрешността на климатичната

камера?
 Напълнени ли са всички дренажни капани с

вода?
 Дали захранването и работните течности отго-

варят на всички изисквания?
 Монтирано ли е цялото оборудване за безопас-

ност? Правилно ли работи?
 Дали всички електрически връзки са направени и

обезопасени в съответствие със съответните
национални стандарти?

 Дали правилно е свързана и напълнена ли е
нагревателната/охладителната намотка?

 Дали центробежният вентилатор е настроен?
 Дали ПЖР са настроени?
 Дали шумозаглушителят е настроен?
 Дали ротационният топлообменник е настроен?
 Дали системата рекуперативен ТОА с междинен

топлоносител е правилно напълнена?

Първоначален пуск
Стартиране на климатичната камера.   > Преди да стартирате AHU
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 Дали пластинчатият топлообменник е настроен?
 Спазени ли са условията на околната среда за

правилна употреба?

6.4.2 Стартиране
Персонал, който е квалифициран да стартира
климатичната камера
Само специално обучени лица трябва да стартират
климатичната камера.
Следвайте инструкциите в ръководството за
експлоатация на климатичната камера.
Ако климатичната камера не е оборудвана с инте-
грални регулатори, т.е. ако контролите са доставени
от други, следвайте инструкциите на доставчика.

Първоначален пуск
Стартиране на климатичната камера.  > Стартиране
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7 Демонтаж и изхвърляне
7.1 Инструкции за безопасност при

демонтаж и изхвърляне
Неправилн разглобяване

 ОПАСНОСТ!
Опасност за живота от неправилно сглобяване
и разглобяване!
Неправилното сглобяване или разглобяване
може да доведе до рискове за живота и крайни-
ците и опасности за околната среда.
– Преди да започнете разглобяването, изклю-

чете професионално всички електрически
кабели.
– Само опитен квалифициран електротехник

трябва да изключи захранването.
– Уверете се, че няма напрежение.

– Преди да започнете разглобяването, източете
правилно всички експлоатационни течности.
– Изключете тръбите и маркучите за

работна течност.
– Уверете се, че работните течности са

изхвърлени правилно.
– Ако имате въпроси относно разглобяването,

вижте инструкциите за сглобяване в това
ръководство.
Обърнете внимание на документацията на
производителите на компоненти.

– Само обучен специализиран персонал трябва
да отстранява всички компоненти.

– Ако е необходимо, използвайте допълнителни
лични предпазни средства за външен монтаж,
напр. предпазен колан.

Неподходящо транспортно оборудване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за живота от използване на неподхо-
дящо транспортно оборудване!
Ако пакетите се повдигат без подходящо транс-
портно оборудване и ако не са правилно обезопа-
сени, те могат да паднат и да доведат до
фатални наранявания.
– Премествайте компоненти само в положение,

в което те трябва да бъдат монтирани.
– Стойте далеч от окачени товари.
– Не премествайте допълнителни товари върху

пакет.
– Използвайте само предвидените точки за

закрепване.
– Уверете се, че не се налага натоварване

върху тръби, въздуховоди или кабели.
– Използвайте само одобрени повдигащи съо-

ръжения и сапани, които са подходящи и
достатъчни за носене на товара.

– Не завързвайте въжета и вериги, нито правете
възли или да ги поставяте на остри ръбове.

– Използвайте повдигащо оборудване само за
повдигане на пакети или единици, а не да ги
бутате или дърпате.

– Уверете се, че въжетата, коланите и веригите
не се усукват.

– Уверете се, че транспортното оборудване е
правилно сглобено, закрепено и закрепено,
преди да го използвате за повдигане на как-
вото и да било.

– Осигурете всички врати, клапи и панели.
– Преместете пакетите без никакви резки дви-

жения и ги оставете долу, когато напускате
работното си място.

– Повдигащите халки са предназначени само за
еднократна употреба, а не за постоянно окач-
ване на товари.

– Транспортните тръби са предназначени само
за еднократна употреба, а не за постоянно
окачване на товари.

Ä  2.3.1   „Остатъчни рискове“ на страница  10
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Небалансирани товари и център на тежестта

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване при падане или преобръ-
щане на товари!
Натоварванията може да са небалансирани, т.е.
центърът на тежестта може да не е очевиден. Ако
товарът не е правилно прикрепен към повдига-
щото оборудване, той може да се преобърне и да
падне. Падането или претоварването на товара
може да причини сериозни наранявания.
– Когато използвате кран за преместване на

товари, уверете се, че центърът на тежестта
на товара е непосредствено под куката на
крана.

– Повдигнете внимателно всеки товар и го
наблюдавайте, за да видите дали той ще
остане на мястото си. Ако е необходимо, про-
менете мястото на закрепване.

Опасност от смачкване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване от подвижни части!
Има повишен риск от смачкване на корпуси,
врати, панели и компоненти на климакамерата.
– Никога не посягайте между движещи се части.
– Бъдете внимателни, когато извършвате как-

вато и да е работа.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Врати за инспекционен достъп се затварят
затръшквайки се.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от смазване при врати които се затварят
затръшквайки се
Вратите за инспекционен достъп могат да се
затворят от вятъра или ако някой ги натисне по
невнимание, което води до сериозни наранявания
на главата и крайниците.
– Осигурете всяка инспекционна врата за

достъп с устройство за задържане в отворено
положение.

– Обезопасете вратите за инспекционен достъп
без задържащо устройство при отваряне
срещу затваряне с подходящи средства.

– Не посягайте между вратата и рамката на
вратата.

– Носете защитни ръкавици и твърда шапка,
когато отворите вратата за инспекционен
достъп.

Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване от остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Острите ръбове, острите ъгли и тънките ламари-
нени части на топлообменника или на охлажда-
щата или отоплителната намотка могат да при-
чинят нарязвания или драскотини.
– Внимавайте, когато работите с тези компо-

ненти.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

 ОКОЛНА СРЕДА!
Риск от увреждане на околната среда поради
неправилно изхвърляне на стоката и опаков-
ката.
Неправилното изхвърляне може да причини
вреда на околната среда.
– Да се изхвърлят електронните отпадъци,

електронните компоненти и работните теч-
ности (хладилен агент, компресорно масло,
смазочни материали и др.) от одобрена спе-
циализирана фирма за изхвърляне на отпа-
дъци.

Демонтаж и изхвърляне
Инструкции за безопасност при демонтаж и изхвърл... 

 Климатична камера X-CUBE X2 / X-CUBE X2 compact68



7.2 Разглобяване
Персонал:
 ОВК техник
 Опитен квалифициран електротехник
Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитно облекло
 Защита на слуха
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

1. Изключете електрическите кабели.
Уверете се, че няма напрежение.

2. Отстранете всички работни течности.
Изхвърлете правилно всички експлоатационни
течности.

3. Изключете тръбите и маркучите за работна
течност.

4. Отворете всички модулни конектори и основни
съединители на рамката.

5. Извадете различните компоненти на климатич-
ната камера.
Използвайте подходящо транспортно оборуд-
ване, за да преместите компонентите на кли-
матичната камера далеч от площадката.

7.3 Изхвърляне
Ако няма споразумение за връщане или извърляне
на отпадъци, всички разглобени компоненти трябва
да бъдат изхвърлени от одобрена специализирана
фирма за изхвърляне на отпадъци.
Компонентите, които вече не са необходими, трябва
да бъдат рециклирани:
 Предайте за скрап металите.
 Вземете пластмасови части за рециклиране.
 Изхвърлете други компоненти и отпадъци по под-

ходящ начин, т.е. в зависимост от техните мате-
риални свойства.

Електрически и електронни компоненти.
Електрическите и електронните компоненти могат да
съдържат материали и вещества, които са опасни за
здравето и околната среда и които не трябва да
попадат в битови и търговски отпадъци.
Тъй като електрическите и електронните компоненти
могат също да съдържат рециклируеми материали
(например благородни метали), те трябва да бъдат
предоставени за рециклиране или обезвреждане от
специализирана фирма за изхвърляне на отпадъци.

Химикали
Химикалите (разтворители, почистващи препарати,
работещи течности и др.) влияят на въздуха,
почвата, водата и здравето на човека по различни
начини. В някои случаи ценни вещества могат да
бъдат извлечени от тях.
Следователно химикалите не трябва да попадат във
въздуха, почвата, канализацията, повърхностните
или подземните води.
Задействайте одобрена специализирана компания
за изхвърляне на отпадъци, за възстановяване или
изхвърляне на химикали.

Хладилен агент R-410A.
Хладилните агенти могат да съдържат вещества,
които са токсични и опасни за околната среда или
които отделят опасни продукти от разпадането. Тези
не трябва да се изпускат в околната среда. Възло-
жете на специализирана фирма за изхвърляне на
отпадъци, която да изхвърли опасни вещества и
материали.

Охладител, гликол
Охладителите могат да съдържат токсични вещества
и представляват опасност за околната среда. Те не
трябва да се изпускат в околната среда. Възложете
на специализирана фирма за изхвърляне на отпа-
дъци, която да изхвърли опасни вещества и мате-
риали.

Батерии
Компонентите на батерията са токсични и предста-
вляват опасност за околната среда. Батериите не
трябва да се изхвърлят с битови отпадъци. Изхвър-
лянето на батериите трябва да е само от местно
одобрени специализирани компании.

Смазочни материали
Лубриканти като грес и масла съдържат токсични
вещества. Те не трябва да се изпускат в околната
среда. Възложете на специализирана фирма за
изхвърляне на отпадъци, която да изхвърли опасни
вещества и материали.

Компресорно масло
Компресорното масло не трябва да влиза в канали-
зационни системи или водни тела. Възложете на
специализирана фирма за изхвърляне на отпадъци,
която да изхвърли опасни вещества и материали.

Демонтаж и изхвърляне
Изхвърляне  
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8 Терминологичен речник
ODA – Въздух на открито
Необработен въздух, който постъпва през входа в
климатичната камера или сграда.

Вторичен въздух – SEC
Въздух, който се кондиционира и след това се
подава в същото помещение от което е отведен.

Въздух на закрито – IDA
Въздух в кондиционирано вътрешно пространство.

ОВК техник
ОВК техниците са лица, които имат достатъчно про-
фесионална или техническа подготовка в областта,
в която работят, за да им позволят да изпълняват
възложените им задачи на нивото на отговорност,
отредено за тях и в съответствие със съответните
указания, правила за безопасност и инструкции. ОВК
техници са лица, които имат задълбочени знания и
умения, свързани със системите за ОВК; те са отго-
ворни и за професионалното приключване на раз-
глежданата работа.

Опитен квалифициран електротехник
Опитните квалифицирани електротехници са лица,
които имат достатъчно професионална или техни-
ческа подготовка, знания и действителен опит, за да
им позволят да работят по електрически системи,
разбират всички потенциални опасности, свързани с
разглежданата работа, и разпознават и избягват
свързаните с тях рискове.

Опитни квалифицирани хладилни техници
Опитните квалифицирани хладилни техници са обу-
чени в областта на хладилната техника и познават
съответните стандарти и указания. Трябва да имат
доказателства за необходимия опит. Опитните ква-
лифицирани хладилни техници са лица, които имат
достатъчно професионална или техническа подго-
товка, знания и действителен опит, за да им
позволят да работят по хладилни системи, разбират
всички потенциални опасности, свързани с разглеж-
даната работа, и разпознават и избягват свързаните
с тях рискове.

Отвеждан въздух – ETA
Въздух, който изтича от кондиционирано поме-
щение.

Отработен въздух – EHA
Въздух, който изтича от вътрешно пространство
навън.

Подаван въздух – SUP
Въздух, който се подава в кондиционирано
вътрешно пространство; той също е кондициониран
въздух, който влиза в климатичната камера.

Рециркулиран въздух – RCA
Отвеждан въздух, който се рекондиционира в клима-
тичната камера и отново се подава във вътрешно
пространство.

Трансферен въздух – TRA
Въздух, който тече от едно кондиционирано
вътрешно пространство в друго кондиционирано
вътрешно пространство.

Терминологичен речник
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Документация на доставчика

Необходимата документация за компонентите от трети производители е включена в прикачения
файл. Можете да се свържете с нас, ако липсва важна информация, и можете да поискате да я предос-
тавим. За контакти  „Отдел за техническо обслужване на TROX“   на страница  3

Приложение
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A Регулиране на масата за съхранение

Регулиране на масата за съхранение
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Montageanleitung
Mounting Instructions 

·KLINGENBURG

Ausrichtung der Speichermasse 
Adjustment of storage mass



Um die Speichermasse auf der Antriebswelle zu justieren, 
müssen auf beiden Seiten des Rotors die Staubdeckel ent-
fernt werden.

To reposition the the matrix on the drive shaft, on both sides 
of the rotor the hub caps have to be removed.

Der Staubdeckel besteht aus zwei Teilen und ist mit je 2 
Schrauben befestigt, welche mit einem Imbusschlüssel 
(Größe 2,5) zu lösen sind.

The hub cap consists of two parts and is fixed with 2 allen 
screws per part which need a 2.5 mm allen key.

2

1

1

1



3

Dazu alle 4 Schrauben lösen.

For this, loosen all 4 screws.

Die beiden Stauddeckelteile entfernen. Der Lagerbereich 
liegt nun offen. Dieser Vorgang ist auf der gegenüberlie-
genden Seite des Rotors zu wiederholen.

Remove both parts of the hub cap. The bearings are now 
accessible. Repeat this procedure on the opposite side of 
the rotor.



4

Beide Mardenschrauben (1) und (2) am Lager lösen.
Dieses auch auf der gegenüberliegenden Seite des Rotors 
wiederholen.

Loosen both set screws, (1) and (2). Repeat this procedure 
on the opposite side of the rotor.

Nun kann die Speichermasse auf der Welle entsprechend 
justiert werden. Lässt die Speichermasse sich nicht bewe-
gen, kann diese vorsichtig mit leichten Schlägen gelöst 
werden. Verwenden Sie dazu ein Holzkant. Nach erfolg-
reicher Justierung sind auf beiden Seiten des Rotors die 
Lagerschrauben anzuziehen und die Staubdeckel wieder 
zu anzubringen.

Now the matrix can be moved on the shaft. If not, the matrix 
may be carefully released with light blows. Use a square 
timber. After successful repositioning, re-apply bearing 
screws and hub cap.

1

2



5
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für Rotationswärmetauscher in 
geteilter Ausführung der Typen 
RRS bis Baugröße 3000

for Rotary Heat Exchangers in 
split design for types RRS up 
to constuctional size 3000

Montageanleitung
Mounting Instructions

RRS

·KLINGENBURG

Klingenburg GmbH
Boystraße 115
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Tel.: +49-20 43-96 36-0
Fax: +49-20 43-7 23 62
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www.klingenburg.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: 11-2013
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Die Befestigung des Rotorgehäuses mit dem Klimagerät ist vor Inbetriebnah-
me des Rotors zu prüfen. Der Freilauf der Speichermasse muss im Lastfall 
gewährleistet sein. Gegebenfalls ist der Rotor dazu in der horizontalen, als 
auch in der vertikalen Lage vorzujustieren. 

Grundsätzlich gilt, dass keine Kräfte in den Rahmen eingeleitet werden dür-
fen, die dazu geeignet sind Schrägstellungen der Speichermasse im Gehäuse 
hervorzurufen. Deren Position im Gehäuse ist zu zentrieren. Die endgültige 
Justierung erfolgt nach Kontrolle der Voreinstellungen bei Betrieb mit lau-
fenden Ventilatoren, sofern deren Druckerhöhung dies erforderlich macht. 
Der Rotor darf nicht in Schrägstellung betrieben werden.

Damit die Speichermasse unter Belastung im Gehäuse zentriert ist (Abb. 
8), kann mittels Kugelscheibe/Kegelpfanne an den Speichermassenwellen-
enden eine Schrägstellung von bis zu 3° eingestellt werden. Gehen Sie dazu 
wie folgt vor:

Ausrichten der Speichermasse im Gehäuse

Nulllast Lastfall

Lastfall

Welle Ø [mm] Schraubengrösse Schlüsselweite Drehmoment
20 DIN933 M10x30-8.8 SW 17 53
30 DIN933 M12x35-8.8 SW 19 93

Tab. 2
Drehmomente

(4) Lösen Sie die Befestigungsschrauben der
Lagerabdeckung

(2) Neigung des Wärmerades bei einer
horizontalen Luftstromtrennung

(3) Neigung des Wärmerades bei einer
vertikalen Luftstromtrennung

(1) Die Speichermasse muss evtl. entspre-
chend dem Lastfall in eine Schrägstellung
gestellt werden

Abb.8: Im Lastfall muss die Speichermasse 
zentriert im Gehäuse rotieren. Ist das nicht 
der Fall, können Leckagen entstehen  .

(5) entfernen Sie die Lagerabdeckung mit
der Bürstendichtung

(6) Position der zu lösenden
Schrauben
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Horizontale Luftstromtrennung

Vertikale Luftstromtrennung

(7) Lösen Sie die Sechskantschraube

(7) Lösen Sie die Sechskantschraube

(10) Ist das Wärmerad in die entsprechende
Neigung gebracht, wird durch ein Festzie-
hen der Sechskantschraube die Position
fixiert (Drehmoment entnehmen Sie Tab. 2)

(10) Ist das Wärmerad in die entsprechende
Neigung gebracht, wird durch ein Festzie-
hen der Sechskantschraube die Position
fixiert (Drehmoment entnehmen Sie Tab. 2)

(8) Neigen Sie die das Wärmerad vorsichtig.
Beachten Sie dabei, dass die empfindliche
Speichermasse nicht beschädigt wird.

(8) Neigen Sie die das Wärmerad vorsichtig.
Beachten Sie dabei, dass die empfindliche
Speichermasse nicht beschädigt wird.

(11) Kontrollieren Sie die Zentrierung des
Wärmerades in der horizontalen Gehäuse-
mitte, Messpunkte siehe (9).

(11) Kontrollieren Sie die Zentrierung des
Wärmerades in der vertikalen Gehäusemit-
te, Messpunkte siehe (9) auf beiden Seiten.

(12) Messpunkte zur Zentrierung
Neigung des Wärmerades

(12) Messpunkte zur Zentrierung
Neigung des Wärmerades

(9) Kontrollieren Sie die Schrägstellung durch
Messen auf den gegenüberliegenden Seiten

(9) Kontrollieren Sie die Schrägstellung durch
Messen auf den gegenüberliegenden Seiten









Messen

Messen

Messen

Messen

Drehmoment beachten!

Drehmoment beachten!
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C Инструкции за монтаж на роторния ремък

* Belt length is measured open–ended from belt tip to tip

3L/O/Z Section

Hand Tight # 
of Links

Belt Length* # of Links
to Remove inch mm

18 – 35 12.6 – 23.8 320 – 604 1
36 – 55 23.9 – 36.7 605 – 932 2
56 – 79 36.8 – 52.0 933 – 1320 3
80 – 101 52.1 – 66.1 1321 – 1678 4
102 – 127 66.2 – 82.7 1679 – 2100 5
128 – 150 82.8 – 97.5 2101 – 2476 6

LINK REMOVAL GUIDELINES

SIZING THE BELT

1

Route the belt so it is “hand–tight” around the 
intended pulleys.

Pull tight around
pulleys.

1. 
Remove extra
links.

2. Count and remove
designated # of 
extra links.

3. Make endless.
Turn tabs inside.

4. Roll on to drive
(belt may seem tight).

5. 
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2 3

With one hand bend belt into an upside down “U”. 
With the other hand twist the marked tab 90°.

5

Rotate end tab 90°. Pull belt end through links 
to separate.

MAKE TO FINISHED LENGTH

6

Count remaining links or measure belt 
length tip to tip.
Note: For best results, count # of links, 
then check �nal tension with force 
de�ection gauge after installation.

1     2     3 ...

INSTALLATION INSTRUCTIONS

View the PowerTwist Drive installation video at: www.fennerdrives.com/videos

A/4L/13 Section

Hand Tight # 
of Links

Belt Length* # of Links
to Remove inch mm

25 – 34 20.2 – 27.3 513 – 693 1
35 – 58 27.4 – 45.2 694 – 1148 2
59 – 82 45.3 – 63.1 1149 – 1602 3
83 – 105 63.2 – 80.3 1603 – 2039 4
106 – 129 80.4 – 98.2 2040 – 2494 5
130 – 153 98.3 – 116.1 2495 – 2946 6
154 – 176 116.2 – 133.3 2947 – 3385 7
177 – 200 133.4 – 151.2 3386 – 3840 8
201 – 224 151.3 – 169.1 3841 – 4295 9
225 – 247 169.2 – 186.3 4296 – 4732 10
248 – 271 186.4 – 204.2 4733 – 5186 11
272 – 295 204.3 – 222.1 5187 – 5641 12

B/5L/17 Section

Hand Tight # 
of Links

Belt Length* # of Links
to Remove inch mm

29 – 34 29.6 – 34.9 751 – 886 1
35 – 58 35.0 – 58.0 887 – 1473 2
59 – 81 58.1 – 80.2 1474 – 2037 3
82 – 105 80.3 – 103.3 2038 – 2623 4
106 – 128 103.4 – 125.4 2624 – 3185 5
129 – 152 125.5 – 148.6 3186 – 3774 6
153 – 175 148.7 – 170.7 3775 – 4335 7
176 – 199 170.8 – 193.8 4336 – 4922 8
200 – 223 193.9 – 217.0 4923 – 5511 9
224 – 246 217.1 – 239.1 5512 – 6073 10
247 – 270 239.2 – 262.3 6074 – 6662 11
271 – 293 262.4 – 284.4 6663 – 7223 12
294 – 317 284.5 – 307.1 7224 – 7800 13

C/22 Section

Hand Tight # 
of Links

Belt Length* # of Links
to Remove inch mm

48 – 67 63.4 – 88.3 1610 – 2242 3
68 – 86 88.4 – 113.2 2245 – 2874 4
87 – 105 113.3 – 138.1 2877 – 3506 5
106 – 125 138.2 – 164.3 3509 – 4172 6
126 – 144 164.4 – 189.1 4174 – 4804 7
145 – 164 189.2 – 215.3 4807 – 5470 8
165 – 183 215.4 – 240.2 5472 – 6102 9
184 – 202 240.3 – 265.1 6104 – 6734 10
203 – 222 265.2 – 291.3 6737 – 7400 11
223 – 241 291.4 – 316.2 7402 – 8032 12
242 – 260 316.3 – 341.1 8034 – 8664 13
261 – 280 341.2 – 367.3 8666 – 9329 14
281 – 299 367.4 – 392.2 9332 – 9962 15

3V/SPZ Section
Hand Tight # 
of Links

Belt Length* # of Links
to Remove inch mm

<29 <18.0 <457 1
29 – 47 18.1 – 27.7 457 – 705 2
48 – 72 27.8 – 41.2 706 – 1048 3
73 – 96 41.3 – 54.2 1049 – 1378 4
97 – 120 54.3 – 66.9 1379 – 1700 5
121 – 144 67.0 – 80.1 1701 – 2037 6
145 – 168 80.2 – 92.8 2038 – 2359 7
169 – 192 92.9 – 106.1 2360 – 2696 8
193 – 217 106.2 – 119.4 2697 – 3032 9

SPA Section
Hand Tight # 
of Links

Belt Length* # of Links
to Remove inch mm

<35 <30.2 <766 1
35 – 49 30.2 – 40.9 766 – 1040 2
50 – 69 41.0 – 56.2 1041 – 1429 3
70 – 86 56.3 – 69.3 1430 – 1761 4
87 – 104 69.4 – 83.1 1762 – 2111 5
105 – 122 83.2 – 96.9 2112 – 2462 6
123 – 139 97.0 – 109.9 2463 – 2793 7
140 – 157 110.0 – 123.7 2794 – 3144 8
158 – 175 123.8 – 137.5 3145 – 3494 9
176 – 193 137.6 – 151.3 3495 – 3845 10
194 – 211 151.4 – 165.2 3846 – 4196 11

5V/SPB Section

Hand Tight # 
of Links

Belt Length* # of Links
to Remove inch mm

<47 <51.8 <1316 1
47 – 67 51.8 – 72.0 1316 – 1830 2
68 – 94 72.1 – 99.3 1831 – 2523 3
95 – 126 99.4 – 131.1 2524 – 3332 4
127 – 157 131.2 – 163.0 3333 – 4142 5
158 – 187 163.1 – 193.3 4143 – 4911 6
188 – 220 193.4 – 226.2 4912 – 5746 7

4

Pull link end over tab. For wedge 
pro�les, repeat with second tab.

With the belt pulled snug, mark the tab that is straight down from the second 
overlapping tab (third tab for wedge pro�les).

7

IMPORTANT: Using charts below, �nd 
the range corresponding to the number 
found in Step 6. Remove additional # 
of links to achieve proper installation 
tension.
Note: For drives with multiple belts, 
make sure each belt has matching 
number of links.

Pull tight around
pulleys.

1. 
Remove extra
links.

2. Count and remove
designated # of 
extra links.

3. Make endless.
Turn tabs inside.

4. Roll on to drive
(belt may seem tight).

5. 
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HAND-TIGHT LENGTH

www.fennerdrives.com – SIDE 1 –

OVER >>

NEW & IMPROVED for NO Re-tensioning

ENGLISH
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INSTALLATION

Holding belt with tabs to the outside push 
end tab through two links (three links for 
wedge profiles). Twist tab 90° into place.

9

With your thumb twist second tab 90°. 
Push belt end down over tab with your 
opposite hand. For wedge profiles, 
repeat with remaining tab.

Ensure all tabs are fully turned and 
across the belt.

Rotate assembled belt so tabs are inside 
(facing down into the pulley groove).

Note: If take-up system is not available, links can be added to reduce the 
tension. If links are added the belt may have to be re-tensioned by 
removing the extra links between ½ hour and 24 hours running at 
full load.

Belt Direction

Force Required to De�ect Belt 1/64" per 1" (16 mm per 1m) Center Distance

Belt 
Section

Installation During Operation

lbs. Kgf lbs. Kgf

3L/O/Z 4 – 4.5 1.8 – 2 3 1.3

A/4L/13 4 – 5 1.8 – 2.3 3 1.3

B/5L/17 7 – 8 3.3 – 3.7 6 2.8

C/22 13 – 15 6 – 6.9 10 4.6

3V/SPZ 5 – 6 2.3 – 2.8 4 1.8

SPA 6 – 7 2.8 – 3.3 5 2.3

5V/SPB 13 – 15 6 – 6.9 8 3.7

FORCE DEFLECTION GUIDELINES

Note: If de�ection force drops below speci�ed force for Operation, remove links 
or adjust take-up until belt is back to Installation force. 

12

Determine direction of drive rotation. Belt 
must travel in the same direction as the 
direction arrow. Tabs will trail.

13 A: DRIVE 13 B: WEDGE

Fit the belt in the closest groove of 
the smaller pulley. Roll belt onto larger 
pulley by turning the drive slowly. The 
belt should feel tight. DO NOT JOG THE 
MOTOR. Once installed check to make 
sure the all tabs are in position and 
the belt is not twisted. For multiple belt 
drives, work belt from groove to groove.

If the installation with the recommended 
# of links removed is too difficult see 13B

Use the belt take up system to install to 
the proper tension: position the motor 
approximately in the middle of its range 
of travel (mark position), hand fit the belt 
removing the recommend # of links. 
Move motor forward reducing the center 
distance enabling easy installation of the 
belt(s).  Return motor back to original 
marked position.

INSTALL ON DRIVE

LEGAL COMPLIANCE NOTICE: For more information regarding the products manufactured, distributed and sold by Fenner Drives and the compliance of such products with applicable domestic and international law, statutes, rules and regulations relating to 
human health and the environment (collectively, “Environmental Laws”), including, without limitation Proposition 65 as enacted by the State of California and the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances (REACH) 
as enacted by the European Parliament, please visit www.fennerdrives.com. If you are unable to access our website or if you have any further questions about the compliance of our products with Environmental Laws, you are encouraged to contact the 
Fenner Drives’ Environmental, Health, and Safety Manager at +1 (717) 665–2421.

© 2017 Fenner Drives     LB–189  02/2017

www.fennerdrives.com
US and Canada • 1 800 243 3374
Latin America • 1 717 665 2421
Europe, Asia, Australia and Africa • +44 0 870 757 7007
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– SIDE 2 –

10

Using a force deflection gauge, check 
Installation force and confirm it meets the 
requirements below.

14

Pull tight around
pulleys.

1. 
Remove extra
links.

2. Count and remove
designated # of 
extra links.

3. Make endless.
Turn tabs inside.

4. Roll on to drive
(belt may seem tight).

5. 
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MAKE BELT ENDLESS

ENGLISH
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D Монтаж на устройство за защита от замръзване за дре-
нажния капан.

KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
Adolfstraße 16, 57555 Niederschelderhütte-Siegen
Tel.: (02 71) 31 92 66 - 00, Fax: (02 71) 31 92 66 - 01 

Internet: www.klima-kuech.com, 
E-Mail: info@klima-kuech.com

KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
Adolfstraße 16, 57555 Niederschelderhütte-Siegen
Tel.: (02 71) 31 92 66 - 00, Fax: (02 71) 31 92 66 - 01 

Internet: www.klima-kuech.com, 
E-Mail: info@klima-kuech.com

Part 1 and Part 2 A3 as well as 
VDE 0254, have to be observed 
for the installation of the an-
tifreeze heating. The antifreeze 
heating must only be installed 
by an authorised specialist. The 
electrical connection must only 
be carried out by an electrician 
in accordance with the electrical 
regulations. 

Modifications to the heating cable are not allowed.

Damages at the heating cable can cause the ingress 
of humidity and dirt as well as arcing and a fire in the 
entire system. A heating cable damaged by fire can 
cause further fire damage when being switched on. 
Therefore such a heating cable must be taken out of 
operation immediately. 

Intended use
Antifreeze heating for siphons for VAC plants. Assem-
bly and connection must be carried out according to 
these instructions. Any use other than that which is 
intended shall not be allowed.

Instructions for the 
electrical connection
The heating cable of the antifreeze heating must 
never be shortened, not even on the PTC thermistor 
side. Excess cable lenghts of the heating cable are to 
be led through the outlet in the condensate trough 
(necessary for example for shortened siphons). The 
heating cable is not to be fastened, but just inserted 
into the siphon and fixed with the screwing in such a 
way that the connecting sleeve is completely outside 
the siphon. The heating cable must not be brought 
into contact with sharp edges and be protected from 
mechanical damage. 

the heating cable must not be crossed or touched 
anywhere. The heating cable is to be laid in such a way 
that no heat accumulation will be caused. The heating 
cable must not be led above or through combustible 
materials. The electrical protection and the protective 

measures must have been provided on the installa-
tion side for which the use of a 30 mA residual-cur-
rent-operated circuit breaker (r.c.c.b.) is mandatory. 
The exclusive use of miniature circuit breakers may 
not be enough to prevent the progression of arcs and 
can provide a fire hazard. 

The heating cable of the antifreeze heating must be 
operated exclusively from the provided connection 
box with the built-in antifreeze thermostat to ensure 
that an operation is impossible at ambient tempera-
tures > +5°C. An insulation test is required before the 
heating is taken into operation. Pipes used for cable 
laying must be included in the protective measures 
(grounding of pipes). 

The circuit diagram is available as a free download on 
our homepage.

Repair
A damaged heating cable must never be repaired but 
be replaced by a new one.

Instructions for connection 
and installation
The connection box should be easily accessible but 
protected from mechanical damage. It should always 
be installed in such a way that the cable glands do 
not point upwards and the lid can be removed. The 
heating cable of the antifreeze heating must be laid 
between the connection box and the entry into the 
siphon in such a way that any mechanical damage will 
be prevented. No dragging is allowed at the heating 
cable gland and at the siphon intake..

I N S T A L L A T I O N  I N S T R U C T I O N S

Antifreeze heating for Siphons (FSH)
Item No.: 24 (suction side, FSH-S)
Item No.: 25 (pressure side, FSH-D)

The antifreeze heating has been especially developed 
for the use in all common suction and pressure side 
type siphons with 1½" connection for AH units.

Description
In general the antifreeze heating consits of a flexible 
self-regulating and automatic power-limiting heating 
cable which is led through the siphon and energized 
automatically by a variably adjustable thermostat as 
soon as the set temperature is fallen below. Heating 
the cable prevents the siphon from freezing.

< For universal use in all 1½" siphons
< Easy retrofit
< Preassembled

Maintenance
The heating cable and the connection box must be 
checked in regular intervals for mechanical damages, 
and the electrical protection and function of the ther-
mostat for their proper functioning.
The siphon should be checked for contamination 
at least twice a year and, if the air is heavily polluted 
(e.g. exhaust air from the kitchen), more frequently. It 
should be cleaned, if necessary.

Installation
Before installing the antifreeze heating (FSH) in sucti-
on-side siphons just remove the 1½" end cap marked 
" A " first; in pressure-side siphons the 90° elbow must 
be replaced by the supplied 1½" T-piece.

Then push the flexible heating cable into the direction 
of the arrow into the siphon (Fig. 2) 

It can be necessary in the process to separate the 
siphon at the screwings marked " B " because the 
somewhat stiff point of the heating cable sticks there 
easily, and so it can be pulled through easily from the 
other side.

After the antifreeze heating has been screwed using 
the preassembled union nut the tightness of all 
screwed connections of the siphon must be checked.

Before pressure-side siphons can be taken into opera-

tion again after having been assembled they must be 
refilled with water!

They can be refilled through the newly inserted 
T-piece which must be closed afterwards using the 
previously removed end cap " A ".

For suction-side siphons particular attention has to be 
paid that the ball of the non-return valve is not pushed 
up by the heating cable because otherwise the functi-
on of the siphon cannot be guaranteed.

Technical data
< Including connection box (IP 67) with integrated 

antifreeze thermostat for installation in the immedi-
ate environment of the siphon

< Completely equipped with clamps for an easy 
connection to the existing electrical supply (3x 
1,5mm²), 230 V UPS, max. 10 A

< Electrical protection by use of a 30 mA residual-cur-
rent-operated circuit-breaker (r.c.c.b.) provided by 
the customer

< Self-regulating and power-limiting heating cable 
(70 cm, heated up to the connecting sleeve)

< Power: 19 W/m (at +10°C) and 30W/m (at -25°C)
< Protection class I, model with protective conductor
< Completely watertight in the heated area, from 

connecting sleeve
< Supply cable IP 54 (100 cm, unheated)
< Admissible operating temperature  -30°C to +55°C
< Thermostat preset to +15°C
< Hysteresis (switching difference): 6K ± 4K

Example: required minimum temperature 5°C
Set point 15°C

Resulting from: required minimum temperature 5°C +
maximum hysteresis 10K (6K + 41K)

Safety instructions
All safety and accident prevention regulations as well 
as the guidelines and standards of the country where 
the installation is carried out must be observed for 
installation and commissioning. Apart from that the 
VDE regulations, in particular VDE 0100 and VDE 0721, 

Fig. 1 Fig. 2

Монтаж на устройство за защита от замръзван...

Климатична камера X-CUBE X2 / X-CUBE X2 compact86



KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
Adolfstraße 16, 57555 Niederschelderhütte-Siegen
Tel.: (02 71) 31 92 66 - 00, Fax: (02 71) 31 92 66 - 01 

Internet: www.klima-kuech.com, 
E-Mail: info@klima-kuech.com

KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
Adolfstraße 16, 57555 Niederschelderhütte-Siegen
Tel.: (02 71) 31 92 66 - 00, Fax: (02 71) 31 92 66 - 01 

Internet: www.klima-kuech.com, 
E-Mail: info@klima-kuech.com

Part 1 and Part 2 A3 as well as 
VDE 0254, have to be observed 
for the installation of the an-
tifreeze heating. The antifreeze 
heating must only be installed 
by an authorised specialist. The 
electrical connection must only 
be carried out by an electrician 
in accordance with the electrical 
regulations. 

Modifications to the heating cable are not allowed.

Damages at the heating cable can cause the ingress 
of humidity and dirt as well as arcing and a fire in the 
entire system. A heating cable damaged by fire can 
cause further fire damage when being switched on. 
Therefore such a heating cable must be taken out of 
operation immediately. 

Intended use
Antifreeze heating for siphons for VAC plants. Assem-
bly and connection must be carried out according to 
these instructions. Any use other than that which is 
intended shall not be allowed.

Instructions for the 
electrical connection
The heating cable of the antifreeze heating must 
never be shortened, not even on the PTC thermistor 
side. Excess cable lenghts of the heating cable are to 
be led through the outlet in the condensate trough 
(necessary for example for shortened siphons). The 
heating cable is not to be fastened, but just inserted 
into the siphon and fixed with the screwing in such a 
way that the connecting sleeve is completely outside 
the siphon. The heating cable must not be brought 
into contact with sharp edges and be protected from 
mechanical damage. 

the heating cable must not be crossed or touched 
anywhere. The heating cable is to be laid in such a way 
that no heat accumulation will be caused. The heating 
cable must not be led above or through combustible 
materials. The electrical protection and the protective 

measures must have been provided on the installa-
tion side for which the use of a 30 mA residual-cur-
rent-operated circuit breaker (r.c.c.b.) is mandatory. 
The exclusive use of miniature circuit breakers may 
not be enough to prevent the progression of arcs and 
can provide a fire hazard. 

The heating cable of the antifreeze heating must be 
operated exclusively from the provided connection 
box with the built-in antifreeze thermostat to ensure 
that an operation is impossible at ambient tempera-
tures > +5°C. An insulation test is required before the 
heating is taken into operation. Pipes used for cable 
laying must be included in the protective measures 
(grounding of pipes). 

The circuit diagram is available as a free download on 
our homepage.

Repair
A damaged heating cable must never be repaired but 
be replaced by a new one.

Instructions for connection 
and installation
The connection box should be easily accessible but 
protected from mechanical damage. It should always 
be installed in such a way that the cable glands do 
not point upwards and the lid can be removed. The 
heating cable of the antifreeze heating must be laid 
between the connection box and the entry into the 
siphon in such a way that any mechanical damage will 
be prevented. No dragging is allowed at the heating 
cable gland and at the siphon intake..

I N S T A L L A T I O N  I N S T R U C T I O N S

Antifreeze heating for Siphons (FSH)
Item No.: 24 (suction side, FSH-S)
Item No.: 25 (pressure side, FSH-D)

The antifreeze heating has been especially developed 
for the use in all common suction and pressure side 
type siphons with 1½" connection for AH units.

Description
In general the antifreeze heating consits of a flexible 
self-regulating and automatic power-limiting heating 
cable which is led through the siphon and energized 
automatically by a variably adjustable thermostat as 
soon as the set temperature is fallen below. Heating 
the cable prevents the siphon from freezing.

< For universal use in all 1½" siphons
< Easy retrofit
< Preassembled

Maintenance
The heating cable and the connection box must be 
checked in regular intervals for mechanical damages, 
and the electrical protection and function of the ther-
mostat for their proper functioning.
The siphon should be checked for contamination 
at least twice a year and, if the air is heavily polluted 
(e.g. exhaust air from the kitchen), more frequently. It 
should be cleaned, if necessary.

Installation
Before installing the antifreeze heating (FSH) in sucti-
on-side siphons just remove the 1½" end cap marked 
" A " first; in pressure-side siphons the 90° elbow must 
be replaced by the supplied 1½" T-piece.

Then push the flexible heating cable into the direction 
of the arrow into the siphon (Fig. 2) 

It can be necessary in the process to separate the 
siphon at the screwings marked " B " because the 
somewhat stiff point of the heating cable sticks there 
easily, and so it can be pulled through easily from the 
other side.

After the antifreeze heating has been screwed using 
the preassembled union nut the tightness of all 
screwed connections of the siphon must be checked.

Before pressure-side siphons can be taken into opera-

tion again after having been assembled they must be 
refilled with water!

They can be refilled through the newly inserted 
T-piece which must be closed afterwards using the 
previously removed end cap " A ".

For suction-side siphons particular attention has to be 
paid that the ball of the non-return valve is not pushed 
up by the heating cable because otherwise the functi-
on of the siphon cannot be guaranteed.

Technical data
< Including connection box (IP 67) with integrated 

antifreeze thermostat for installation in the immedi-
ate environment of the siphon

< Completely equipped with clamps for an easy 
connection to the existing electrical supply (3x 
1,5mm²), 230 V UPS, max. 10 A

< Electrical protection by use of a 30 mA residual-cur-
rent-operated circuit-breaker (r.c.c.b.) provided by 
the customer

< Self-regulating and power-limiting heating cable 
(70 cm, heated up to the connecting sleeve)

< Power: 19 W/m (at +10°C) and 30W/m (at -25°C)
< Protection class I, model with protective conductor
< Completely watertight in the heated area, from 

connecting sleeve
< Supply cable IP 54 (100 cm, unheated)
< Admissible operating temperature  -30°C to +55°C
< Thermostat preset to +15°C
< Hysteresis (switching difference): 6K ± 4K

Example: required minimum temperature 5°C
Set point 15°C

Resulting from: required minimum temperature 5°C +
maximum hysteresis 10K (6K + 41K)

Safety instructions
All safety and accident prevention regulations as well 
as the guidelines and standards of the country where 
the installation is carried out must be observed for 
installation and commissioning. Apart from that the 
VDE regulations, in particular VDE 0100 and VDE 0721, 
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OPERATING INSTRUCTIONS 
 
 
 
1. Operating Instructions for Air Heating Batteries 
 
 
a, Technical Prerequisites for Putting into Operation 
Prior to connecting the heating batteries it must be checkes if the voltage indicated on the name plate 
agrees with the existing supply voltage.The heating batteries are connected together into one or more 
groups for switching purposes, and for three-phase supplies each switching group has three terminals, 
and for DC or AC supplies each switching group has two terminals and a terminal for earthing purposes 
for each switching group in addition. The parts of the housing or flange plates are made of metal and must 
also be earthed. 
It is a general requirement that the electrical connection may be made by certified personnel only. The 
applicable regulations as per DIN 57100, part 420/VDE 0100, must also be complied with. The 
temperature safety limiter, temperature monitor, flow monitor and so forth must be controlled accordingly. 
 
b, Putting into Operation 
In the case of the embodiment with cold air inlet in line with types ERR/91 and ERRG/91 the heating 
element cables and the connecting bars are provided inside the duct. The air flowing through the heater 
cools the cable connections continuously thus reducing the heat in the IP 54 connection box. Therefore 
standard cables may be used. 
In the case of very high final air temperatures or very unfavourable conditions (e.g. reduced air quantity or 
recirculated air operation depending on the method used)  there may be temperatures existing in the 
connection box which are no longer suited to use standard, rubber-insulated cables (this decision can be 
taken by the customer only). In this case use high temperature resisting cables, e.g. silicone, teflone or 
fiberglass insulated cables. 
Depending on the distance between the control box and the air heating battery it is recommended to 
mount separate connecting blocks in a short distance to the air heating battery with the aim to save 
running metres of heat resisting cables. 
The correct manufacture of the current supply connections and both earthings (electrical connection and 
housing) must be checked prior to the test run. 
On the occasion of a test run all parameters, e.g. air quantity, final air temperature and so forth (Technical 
Data Sheet refers), must be completely complied with. In unfavourable cases partial considerations of or 
deviations from the values prescribed by the manufacturer (Technical Data Sheet refers) may cause 
damage to or destruction of the air heating battery. 
 
c, Normal Shut-Down Procedure 
The shut-down procedure for fan and air heating battery shall be as such that the fan is still in operation 
for another five minutes to avoid overheating. For this reason the fan motor after-running is ensured with 
the help of a time-limit relay. 
Also, existing thermostats must be set on site in accordance with the requirements requested for. For 
example, a temperature safety limiter is adjusted between 50°C and 60°C with a final air temperature of 
40°C; this applies also to other final air temperatures. 
 
d, Safety Shut-Down in the Case of Power Failure 
Depending on the operation conditions and in the case of voltage failure the surface of the heating 
rods can be heated up by 50°C to 70°C. It can hardly be expected that the air heating battery will be 
damaged. At worst, it may be necessary to replace a filter or a plastic cover. 
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e, Regulations for the Use of Control and Adjustment Devices 
On principle, there are 4 parameters to be observed for the control of a heat battery made by VOLTA: 
- quantity of air; 
- air intake or air exhaust temperature; 
- operating voltage or current resulting thereof; 
- use of operating groups (performence distribution). 
If the air exhaust temperature is required to be changed or if the air intake temperature changes a control 
can be achieved by switching on or switching off one or more operating groups without changing the 
quantity of the air. If the quantity of air changes (to less than approx. 70-80 per cent of the quantity of air 
defined for each heat battery embodiment) this may be balanced only by a voltage control (less current 
required). For technical reasons the switching off of one or more operating groups will not lead to success. 
If these instructions recommended by the manufacturer are not complied with this may result in a partly or 
completely destruction of an air heating battery. 
 
f, Operating Conditions 
Air heating batteries are single piece productions which are produced for special customer operating 
conditions and in accordance with the dimensions provided and requested for by our customer. On 
delivery of the air heating batteries a complete documentation (Operating Instructions, Declaration of 
Conformity, Technical Data Sheet, Table of Dimensions, Wiring or Circuit Diagram, Operating Instructions 
for Thermostats used) is provided, the dates and operating instructions of which apply exclusively to this 
individual air heating battery provided. The data included in the Technical Data Sheet are to be considered 
as nominal operating values applying to the air heating battery specified by the customer and 
manufactured in accordance with the requirements requested for by the customer. They must be complied 
with to ensure an application of the air heating battery as directed. 
It is also possible to manufacture air heating batteries in accordance with different operating conditions 
which are considered on the occasion of its development and design and included in the Technical Data 
Sheet. Any deviations from these recommended data provided must be compensated by suitable control 
and adjustment actions to be carried out on-site. In unfavourable cases partial considerations of or 
deviations from the values prescribed by the manufacturer (Technical Data Sheet refers) may cause 
damage to or destruction of the air heating battery. 
 
Unless otherwise specified in the Documentation of the Air Heating Battery normal environmental 
and operating conditions, normal methods and modes of operation in accordance with Standard 
DIN VDE 0100 are a prerequisite for the use and operation of the Air Heating Battery. 
 
g, Repair Activities 
VOLTA are able to supply replacement heating rods within a few days if the manufacturer's identification 
number of the heating battery is advised by the customer. Then a qualified electrician will be able to 
perform the required repair himself. Repair or maintenance activities may be performed only if all electrical 
devices have been switched off, and the current supply system must be protected against re-switching in. 
Furthermore it must be paid attention to the fact that the heating rods are cooled off sufficiently prior to 
beginning with any repair and maintenance activities. 
All repair activities may be performed by a corresponding expert only who installs and connects 
replacement heating rods the same way he has removed the damaged heating rods prior to repair 
activities involved. If larger heating batteries are subject to repair activities and to the extent that no 
experts are available, it is advisable to have the repair work performed by the manufacturer. A heating 
battery sent in for repair purposes will be returned in a few days as good as new and tested in accordance 
with the regulations and/or specifications. 
 
h, Long-Term Control and Maintenance 
As a matter of principle it is not required to maintain air heating batteries. It will be sufficient to examine 
the connecting cables periodically to ensure that the screws at the terminals are still tight and that both 
earthing systems (connection and housing) are still operating properly and that the insulation of the cables 
has not been cracked. Cleaning activities are required to be part of the maintenance activities only if the 
medium to be heated is extremenly dirty or dusty (e.g. wood dust produced in a joiner's shop). It is 
recommended to clean the heating rods with the help of compressed air. 
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Air filters that may have been installed in front of or behind the air heating battery must be cleaned at 
regular intervals. 
If an occasional overheating of the heatig rods has produced some scale on the outer surface, it can be 
assumend that said scale may have been produced on the inner surface as well, which scale might 
become loose due to vibrations and thus may cause a short circuit. Therefore if scaled heating rods  are 
found it is advisable to return the air heating battery for repair purposes. 
 
i, Use of Themostats 
Thermostats which are marketed and installed by VOLTA are perhaps mechanically integrated in the air 
heating batteries. Temperatures or flow speeds must be set and adjusted by the customer on-site, 
because he himself knows the necessary and complete operating dates and conditions only (flow, air 
quantity preservation and so forth). 
For these reasons it is not advisable to have the thermostats preset by VOLTA. 
When leaving our works the thermostats have been preset to the highest value possible, and it is 
imperative to adjust them on-site (in accordance with the Operating Instructions of the thermostat 
supplied). 
 
j, EMVG Regulations and Advice 
Based on the design and the physical features of air heating batteries and heating rods manufactured and 
marketed by VOLTA no interference emission or operating trouble may be expected in case of 
interference effects in accordance with EMVG requirements and regulations. 
When wiring or connecting the air heating batteries or heating elements to the thermostats or control 
devices supplied by VOLTA all remedial actions required in accordance with EMVG are to be taken by the 
customer on-site in the event of possible interferences which might occur. All necessary remedial actions 
and modifications are to be taken and made in accordance with EMVG requirements and regulations. 
When wiring or connecting the air heating battery to other electrical components, installations and 
products on-site it must be ensured that all EMVG requirements and regulations are complied with. Any 
remedial actions necessary are to be taken by the customer in accordance with the requirements existing 
on-site. All working activities and actions mentioned and referred to in this paragraph may be carried out 
by the corresponding experts only. 
 
k, Manufacturer Machine Standard 2006/42/EG Declaration 
The complete machine equipped with air heating batteries or heating element components may be 
operated only if the Protection Requirements and Standrads of the Machine Standard 2006/42/EG 
required for the complete machine have been complied with. 
 
 
 
2. Safety Regulations pertaining to Operating Instructions 
 
 
a, Operating Directions 
Air heating batteries are to be used for the heating of fresh, recirculated or processing air only (normal 
operating method according to Standard DIN VDE 0100). 
The contact safety device must be examined electrically and be provided and ensured thermically on-site. 
 
b, Electrical Air Heating Battery Installation Location 
If no data provided by the customer are existing the electrical air heating batteries are manufactured for 
vertikal or horizontal installation. In general, a horizontal installation with a lateral terminal box is 
preferential. 
 
c, Installation and Removal Directions 
Upon electrical connection of the air heating batteries it is a fundamental requirement to comply with the 
instructions of Standards 2006/95/EG and DIN VDE 0100, in particular with regard to the rating of all 
electrical devices connected to the air heating batteries, intentional putting into operation, safe switching 
off, and safe separation from sources of energy. 
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Upon installation of the air heating battery the electrical connection system may be installed only if 
mechanical installation activities have been completed. This applies in reverse order when removing the 
air heating battery: any mechanical removing activity may be started only as soon as the electrical 
connection system has been cut completely. Furthermore it must be paid attention to the fact that the 
heating rods are cooled off sufficiently prior to beginning with any repair and maintenance activities. It is a 
fundamental requirement that experts may perform work on electrical connection systems only who must 
comply with the instructions as per Standards DIN VDE 0100 or DIN VDE 0110. Special care must be 
given to the connection of the protective conductor to the terminal provided in the switch box and to the 
additional earthing of the housing. At both ends there are flanges provided for mechanical installation 
purposes which are to be used according to their design. All mechanical operations must also be 
performed by experts. 
 
d, Contact Protection Directions 
The normal installation situation is as such that an air heating battery supplied by VOLTA will be installed 
between two channel elements and be rigidly connected to said channels mechanically (by screws). If not 
and if one side of the air heating battery remains open or unprotected, the customer himself has to take 
steps for contact protection purposes. It must be ensured that it will be impossible for any person to come 
into contact with the heating rods of an air heating battery. For example, this protection must be provided 
by assembling a grid to the open side of the air heating battery. In principle, the air heating battery housing 
hardly represents a grave danger or risk, because to is grounded by means of a protective conductor. 
However, if the housing warms up too much, depending on the installation situation and the on-site 
technical datas, it must be insulated (against heat) by the user/customer himself independently. 
 
e, Repair or Maintenance Directions 
Repair or maintenance activities may only be performed if all electrical devices have been switched off, 
and the current supply system must be protected against re-switching in. Furthermore it must be paid 
attention to the fact that the heating rods are cooled off sufficiently prior to beginning with any repair and 
maintenance activities. 
 
 
 
3. Manufacturer 
 
 
The manufacturer is at your disposal for any questions you may have and for any repair and maintenance 
activities to be performed (footnote refers). Always specifiy the purchase order or machine identification 
number specified at the end of the Operating Instructions. All Operating Instructions apply to the 
equipment only provided together with the purchase order or machine identification number specified. 
 
 
Version 2011-01-01     Please specify the following purchase  
       order or machine identification number  
       when submitting any enquiries: 
 
 
       ..................................................... 
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