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Popis zariadenia, pracovné podmienky - FOP3

Jednotka FOP-R je určená na vodorovnú montáž do interiéru na podlahu.
do exteriéru je jednotku nutné opatriť strieškou.

FOP-R je určená na prívod a odvod vzduchu bez prímesí abrazívnych, vláknitých a mastných látok z priestorov
reštaurácii, kancelárii, obchodov, priemyselných objektov.
Jednotka je o á dvoma radiálnymi ventilátormi s dozadu zahnutými lopatkami, ktoré zabezpečujú dostatočnú
tlakovú dispozíciu pri maximálnej účinnosti.
Na spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu slúži doskový rekuperačný výmenník s možnosťou o toku
vzduchu. Dohrev vzduchu zabezpečuje ohrievač a to buď elektrický (EO) so stupňovitým riadením ohrevných telies,
alebo vodným ohrievačom (VO) s plynulou reguláciou výkonu. Chladenie vzduchu môže byť vodným chladičom
(CHV) alebo výparníkom (CHF). Chladič je doplnený eliminátorom vodných kvapiek. FOP-R je opatrená filtrami
triedy EU4 alebo EU7 na strane prívodu aj odvodu vzduchu.
Jednotka je tvorená sendvičovým panelom s tepelnou a zvukovou izoláciou hrúbky 40mm. Panely tvoria samonosnú
konštrukciu jednotky. Spoje sú labyrintové čo zamedzuje tvorbe tepelných mostov.

Jednotka je osadená riadiacim systémomAIRcontrol. Riadiaci systém môže byť umiestnený v jednotke alebo zvlášť v
skrini MaR. Na reguláciu množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu slúžia frekvenčné meniče, ktoré
zabezpečia plynulú reguláciu výkonu ventilátorov a ich ochranu proti prepätiu.

Pri návrhu a montá i jednotky je potrebné
zohľadniť dostupnosť filtrov a servisných prác. V prípade montáže

ž
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b
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Motor FOP
Motory ventilátorov sú asynchrónne s kotvou na
krátko s napájaním 400V. Motory sú chránené proti
prehriatiu pomocou termokontaktu s vyvedením na
svorkovnicu. otory sú zapájané do hviezdy

žiti frekvenčného meniča. Otáčky motora je možné
regulovať pomocou frekvenčného meniča. Teplota
dopravovaného vzduchu môže byť v rozsahu -20 až
+60°C.

~
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Doskový rekuperačný výmenník slúži na spätné
získavanie tepla z odvádzaného vzduchu s účinnosťou
40-70 . Odvádzaný a privádzaný vzduch je oddelený
hliníkovou fóliou cez ktorú dochádza k
prenosu tepla bez miešania jednotlivých prúdov
vzduchu.
Doskový rekuperačný výmenník je nutné chrániť pred
zanesením prachom pomocou filtrov, osadených pred
výmenník v smere prúdenia vzduchu. Výmenník je
doplnený klapkou obtoku a servopohonom, čo
zabezpečí efektívnu prevádzku zariadenia v letnom
období. ácii odvádzaného vzduchu
dochádza v DRV ku kondenzácii vodných pár. Odvod
kondenzátu je prevedený na spodnej strane jednotky
pomocou rúrkového nadstavca. Odvod kondenzátu je
nutné realizovať cez sifón.
Pri pomere odvádzaného a privádzaného vzduchu 1/1
DRV pracuje v kladných teplotách, čo zabezpečuje
jeho ochranu pred zamrznutím.

%
, konvekciou

Pri rekuper

Doskový výmenník - DRV
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Filter

FOP-R je osadená filtrom na strane prívodu aj odvodu
vzduchu. Filtre sú tvorené filtračnou tkaninou, ktorá je
osadená v ráme a ten sa zasúva do jednotky. Filtre je
možné vkladať do jednotky z boku. Výmena filtrov sa
prevádza výmenou tkaniny v ráme filtra. FOP-R je
osadená filtrom triedy EU4 až EU7.
Pri požiadavke na vyššiu kvalitu filtrácie a nižšiu
tlakovú stratu filtrov a dlhší interval výmeny filtračnej
tkaniny, je nutné inštalovať filtre mimo FOP-R do VZT
potrubia.
Na signalizáciu zanesenia filtrov sú inštalované
tlakové čidlá s tlakovou diferenciou 50-300Pa.

Ohrieva elektrickýč

Elektrický ohrievač pozostáva z nerezových
ohrevných telies inštalovaných za doskovým
rekuperačným výmenníkom. Minimálna rýchlosť
prúdenia vzduchu el. ohrievačom je 1,5m/s. Pri
elektrickom ohrievači je nutné zabezpečiť minimálnu
rýchlosť prúdenia vzduchu a dobeh ventilátorov z
dôvodu prehriatia ohrevných telies. Jednotka je
chránená proti prehriatiu pomocou dvoch havarijných
termostatov, zapojených do série s automatickým
reštartom. Jeden termostat obmedzuje maximálnu
teplotu ohrievaného vzduchu na 60°C a druhý
maximálnu vnútornú teplotu plášťa na 80°C. Ohrevné
telesá sú počas prevádzky zapájané postupne, čo
zabezpečuje stabilnú teplotu výstupného vzduchu.

napajanie 400V 3
ýkon 15, 25,30, 45, 55 kW

Teplota termostatu 1. 60 °C

N N~.
V

Teplota termostatu 2. 80 °C
Minimálna rýchlosť prúdenia 1,5 m/s

!
!

Nutné zabezpečiť minimálnu rýchlosť prúdenia

vzduchu a dobeh ventilátorov

E

Ohrieva vodnýč

Vodné ohrievače sú tvorené medenými rúrkami a
hliníkovými lamelami. Ohrievače sú dvojradové a
konštruované pre teplotný spád 90/70°C a 80/60°C.
Vykurovací systém musí zabezpečiť ostrú vodu počas
prevádzky systému aj pri bežnom vypnutí, z dôvodu
protimrazovej ochrany. Pri návrhu UK je nutné dbať na
odvzdušnenie ohrievača a potrubného systému. Na
plynulú reguláciu odporúčame systém s obehovým
čerpadlom a trojcestným miešacím ventilom. V
prípade úplného vypnutia TOP-R s vodným
ohrievačom, je nutné zabezpečiť ochranu jednotky
proti zamrznutiu (vypustenie UK systému, uzavretie
klapiek).

!
!

Nutné zabezpečiť ochranu vypnutého ohrievača pred

zamrznutím

V

Elektrické pripojenie

El pripojenie sa prevádza v jednotke pomocou
svorkovnice ktorá je inštalovaná pod samostatným
kr tom. Jednotlivé diely jednotky sú uzemnené. Pri
montáži a projektovaní TOP-R,
je nutné brať do úvahy servisné a kontrolné práce.

.
,

y
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AIRcontrol

Teplotné čidlá  inštalované v TOP-R
Teplota exteriéru Te
Teplota interiéru Ti
Teplota privádzaného vzduchu Tp
Teplota zámrazu Tz

Servopohony inštalované na jednotke
Servopohon uzatváracích  klapiek

Su LM 230, LF 230
Servopohon  obtoku rekuperátora

So LM 24SR
Servopohon  miešania vody

Sm LM -  24SR

Riadiaci systém PI+PID regulátor

Výstup 3analogovými výstupmi
6xdigitálny

Vstup
2x0/1
2x 0-10V

l

FOP R3- O-VO15-CHF15-PS-AIC

Ozna ávaniečovanie a objedn

1 2 3 4 5 6 7

1.

3. Spätné získavanie tepla

Modelová rad
F-na podlahu, T-pod strop

ívod

2. Vzduchový výkon s najvyš ou ú innosťou
ventilátorov

3 - 3000 m /h

R - doskový rekuperátor
RO - doskový rekuperátor z obtokom
ROM - doskový rekuperátor z obtokom a
mie aním
RR -rota ný rekupera ný výmenník
RRM - rotačný rekuperačný výmenník a
miešanie
MK - mie acia komora

4. Ohrev vzduchu
O ý ohrev s výkonom 15kW

E15-elektrický ohrev 15kW

5. Chladenie vzduchu
CHF25 výparník s výkonom 25kW
CHV25 - vodný chladič s výkonom 25kW

6. Prevedenie pripojenia ohrevu a chladenia
pre prívode vzduchu v smere prúdenia vzduchu

PS - pravé spodné
PH - pravé horné
LS - ľavé spodné
LH - ľavé horné

7. Integrovaný riadiaci systém AIRcontrol

a

O-odvod
P-pr

š

š

š

V - vodn

-

č

č č

3

Príklad
FOP3-RO-VO15-PS-AIC
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POPIS JEDNOTKY
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Uvedenie do prevádzky

Jednotku do prevádzky môže spúšťať len osoba kvalifikovaná pre danú činnosť. Pred spustením zariadenia je nutné
previezť revíziu el. Prípojky.

Pred spustením jednotky je potrebne skontrolovať uzavretie panelov ventilátorov.
Hrozí riziko zachytenia rotojúcimi časťami.

Zakazuje sa vykonávať opravné a údržbárske práce bez
predošlého vypnutia prívodu elektrického napätia jednotky.

Pri prácach na vodných výmenníkoch a výparníkoch je nutné dbať na osadenie izolácii potrubí, ktoré zabezpečia
maximálnu dotykovú teplotu 60°C. Pri vypúšťaní náplní výmenníkov musí ich teplota klesnúť pod 60°C. Pri jednotke
z vodným ohrevom musí systém riadenia zabezpečiť protimrazovú ochranu vodného výmenníka na základe teploty
vratnej vody prípadne teploty na vodnom výmenníku.

Je zakázané manipulovať s bezpečnostným
termostatom elektrického ohrievača. Elektricky ohrievač môže byť prevádzkovaný len zo systémom riadenia, ktorý
zabezpečí reguláciu výstupného vzduchu. Pri jednotke z elektrickým ohrievačom je nutné zabezpečiť dobeh
ventilátorov na dochladenie ohrevných telies po vypnutí. Zopnutie elektrického ohrevu musí byť podmienené
dostatočným prietokom vzduchu (min. rýchlosť 1,5 m/s).

Ventilátory je zakázane púšťať

pri otvorených krycích panelov. Pred zahájením prác na
ventilátoroch je potrebné bezpodmienečne vypnúť hlavný vypinač a previesť všetky nutné opatrenia, aby
nedošlo k spusteniu ventilátorov pri prácach na nich.

Je zakázane odkrývať panel elektrického ohrievača pod napätím.

AIRcomponents
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POZOR VENTILÁTOR
CAUTION FAN

ATTENTION VENTILATEUR
ACHTUNG VENTILATOR

ATTENZIONE VENTILATORE
CUIDADO VENTILADOR

WARNING!

NEBEZPE ENSTVO
VTIAHNUTIA

Č
!

Ventilátory je zakázane pú ťať pri otvorených krycích
paneloch. Hrozí riziko zachytenia rotujúcimi asťami.

Pred zahájením prác na ventilátoroch je potrebné
bezpodmiene ne vypnúť hlavný vypína a previesť

v etky nutné opatrenia, aby nedo lo k spusteniu
ventilátorov pri prácach na nich.

š

š š

č

č č
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Pri priebežných kontrolách je nutné dbať na
bezpečnosť pri práci. Je nevyhnutné zabezpečiť
ochranu pred popálením, úrazom elektrickým prúdom
a rotujúcimi časťami.
Kontrolná činnosť obsluhy za prevádzky sa zameriava
na:
- činnosť a funkčnosť zariadení, tesnosť spojov, dverí a
servisných panelov, teplotu médii a dopravovaného
vzduchu, zanesenia filtrov prostredníctvom
aktuálneho prietoku.
- stav a funkciu zariadení zabezpečujúcich správnu
funkciu jednotky ako celku:

- elektroinštaláciu
- systém riadenia
- systémy ohrevu a chladenia

(čerpadlá, miešacie uzly,
kondenzačné jednotky)

- odvod kondenzátu

Priebežná  prevá dzková
kontrola

Pravidelná  prehliadka

Na základe prevádzkových podmienok si
prevádzkovateľ určí interval pravidelných prehliadok,
najviac však každé tri mesiace.
Pri pravidelnej prehliadke sa prevedú práce:
- kontrola celkového stavu

- odstránenie nečistôt zo všetkých časti zariadenia
(minimálne raz ročne alebo v
prípade potreby častejšie)

- kontrola ventilátorov

Pred začatím akýchkoľvek prác spojených s motorom
alebo iným vybavením motora, najmä pred
odstránením bezpečnostných clôn proti priamemu
dotyku pohyblivých súčiastok alebo takých, ktoré
môžu byť pod napätím, by sa mal motor správne
odpojiť od zdroja prívodu napätia. Okrem toho by mali
byť odpojené aj všetky dodatočné a pomocné obvody.

Hlučnosti a vibrácii
- kontrola čistoty obežného kolesa
- kontrola ľahkého otáčania kolesa
- kontrola spojov a silenblokov
- kontrola tlmiacich vložiek
- kontrola teploty ložísk motora

- kontrola klapiek
- kontrola čistoty klapiek
- kontrola otáčavosti lamiel klapiek
- kontrola správneho uzatvárania

- kontrola chodu ventilátora

- kontrola a výmenna filtrov

Kontrola filtrov:
Pokiaľ sú filtre zanesené je potrebné ich

vymeniť. Zanesenie filtrov indikuje zvýšenie tlakovej
straty na dvojnásobok v čistom stave. V prípade
vyšších tlakových strát (250Pa) ádza k zvýšeniu
príkonu ventilátor o 40 či stavu s čistým filtrom,
čo vyvoláva vyššie náklady ako výmena filtra.
Koncová tlaková strata by sa mala pohybovať v
rozmedzí 120-150Pa.

Výmena filtra:
V jednotke sú inštalované rámove filtre

Fmax, ktoré sa zasúvajú do jednotlivých komôr. Filtre
sú tvarované tak, aby zabezpečili čo najväčšiu
filtračnú plochu. Výmenu filtra je možné previesť
dvoma spôsobmi, a to buď výmenou tkaniny v ráme
filtra, prípadne výmenou celého filtračného rámu
vrátane filtračnej tkaniny.

doch
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VÝMENA TKANINY FILTRA

Uvoľnenie kotviacej  prítlačnej lištyZostava filtračného ramu s filtračnou tkaninou

Prevlečenie a potrebne napnutie filtračnej tkaniny s následnym ukotvením prítlačnej lišty
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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
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■

■

(práca v stiesnenom vodivom prostredi).

Zakazuje sa vykonávať opravné a údržbárske práce bez predošlého vypnutia prívodu elektrického

napätia jednotky

Zapojenie a rozbeh jednotky by mal vykonávať len kvalifikovaný personál vo vyhovujúcich podmienkach v

súlade s platnými predpismi, najmä v rozsahu prevádzky elektrických zariadení.

■

■

■

■

Nesme sa zapájať sieťové napätie pred pripojením jednotky k bezpečnostnej inštalácii.

Práca jednotky pri zloženom kontrolnom paneli z akejkoľvek sekcie jednotky je zakázaná.

Osoba, ktorá obsluhuje, opravuje alebo vykonáva údržbu jednotky, musí mať príslušnú kvalifikáciu a

oprávnenie vyplývajúce z predpisov platných na území danej krajiny, v ktorej je zariadenie namontované.

Miesto namontovania jednotky musí mať nevyhnutné bezpečnostné vybavenie zaisťujúce bezpečnú obsluhu a

protipožiarne vybavenie v súlade s miestnymi predpismi.
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AIRcomponents s.r.o.
Traktorová 1, 058 01 Poprad
obchod

www.aircomponents.sk
@aircomponents.sk

Technická podpora

Právo zmeny vyhradené. Tento dokument je vlastníctvom firmy AIRcomponents s.r.o.. Povolenie na kopírovanie
celého dokumentu a jeho časti môže byť len so súhlasom firmy AIRcomponents.s.r.o.. Aktuálna verzia tohto

dokumentu je dostupná na internetovej stránke www.aircomponents.sk

Firma AIRcomponents s.r.o. zabezpečuje diaľkový dohľad a riadenie zariadenia prostredníctvom  internetu
systémom AIRcontrolWEB.

Firma AIRcomponents zabezpečuje komunikáciu systému riadenia AIRcontrol s nadriadeným systémom
prostredníctvom OPC servera a BACnet protokolu.
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