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1 POUŽITIE
Prístroje na vykurovanie a vetranie HEATER sú určené na vyhrievanie priemyselných objektov malého a stredného objemu,
ako sú najmä výrobné haly a sklady, showroomy...
2. KONŠTRUKCIA, ROZMERY, ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Základné prvky ohrievača HEATER
kryt je vyrobený z expandovaného polypropylénu EPP
nastaviteľný prúd vzduchu
montážna konzola
3- rýchlostný axiálny ventilátor; priemer 450mm, ventilátor je chránený pred priamym prístupom k rotujúcim častiam
vďaka zabudovanej bezpečnostnej sieti
výmenník tepla (Cu/Al) je vyrobený z medených trubiek umiestnených v rebrovanom hliníkovom bloku s vyvedeným
medeným uzáverom so šróbením ¾“. Vývody sú vybavené uzávermi, ktoré umožňujú odvetranie a vypúšťanie
kvapaliny.

pri teplote vody 90/70 a teplote vzduchu na vstupe 0 C
maximálna výška montáže, maximálne pole práce 380 m².
Horizontálny dosah izotermického prúdu vzduchu pri koncovej rýchlosti prúdenia 0,5m/s.
merané vo vzdialenosti 5m od
zariadenia
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3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Teplovodné ohrievače HEATER sú vyrábané v súlade s normami a predpismi, ktoré sa týkajú kvality, ekológie, užitočnosti
a komfortu prevádzky.
Prístroje HEATER sú dodávané v zmontovanom stave v kartónovom obale, ktorý ich chráni pred mechanickým poškodením.
Balenie obsahuje : prístroj, príručku (TD) spolu so záručným listom. Objednaná voliteľná automatika je dodávaná
v samostatnom balení. Bezprostredne po dodaní je potrebné skontrolovať obsah balenia a v prípade akéhokoľvek nedostatku
vyplniť príslušný protokol dopravcu.

UPOZORNENIE





Pred začiatkom montáže sa dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu a dodržujte všetky bezpečnostné
predpisy,ktoré súvisia s inštaláciou zariadenia. Ich nedodržanie by mohlo zaviniť zlý výkon zariadenia a stratu
záruky.
Pri manipulácii s elektrickými komponentmi zariadenia dodržujte bezpečnostné predpisy.
Všetky inštalačné práce musí vykonávať pracovník s príslušnou kvalifikáciou a oprávnením.

4. MONTÁŽ
Pri umiestnení prístroja je treba brať do úvahy: jednoduchý prístup pre údržbu, prístup k elektrickým a vodným inštaláciám,
správne prúdenie vzduchu v miestnosti.
Každá jednotka HEATER je vybavená sadou 3 vymeniteľných farebných vložiek. Zmenu farby je možné vykonať odstránením
vložky z predného panela prístroja a vložením novej vložky s vybranou farbou.
Doporučená montáž zariadenia je v polohe na stene alebo pod stropom na montážnej konzole. Ďalšia možnosť je s použitím
šróbovice (vo vlastnej réžii) alebo na nosnej konštrukcii – tvary a rozmery nosných konštrukcií môžete voľne navrhnúť pri
dodržaní požiadaviek na pevnosť. V prípade montáže pod stropom venujte pozornosť tomu, že odvetranie prístroja môže byť
sťažené – odporúča sa umiestnenie odvetrania v najvyššom bode potrubia.
Jednotku je možné inštalovať na stenu pomocou konzoly pod uhlom 0°, 30° alebo 60°. Držiak montážnej konzoly je vyrobený
z ohýbaného profilu. Má dva otvory na upevnenie jednotky na stenu v horizontálnej pozícii. Montáž na stenu (alebo na strop) je
možná aj pod iným uhlom, ale je nutné vyvŕtať otvor do konzoly.
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Montáž konzoly
Montážna konzola zahŕňa: držiak, 2x
púzdro, 2x šrób M8, podložky. Na
inštaláciu konzoly sa musia vyvŕtať dva
otvory s priemerom 12-13mm v zadnej
časti krytu, ako je znázornené na
obrázku. Na kryte sú naznačené miesta
pre otvory. Do pripravených otvorov sa
namontujú priechodky a následne sa
nasadí konzola.. Držiak sa prišróbuje
pomocou šróbov M8 s podložkami, ktoré
sú súčasťou dodávky.

Montáž kolíkov
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Ohrievač je možné ku stropu pripevniť aj
pomocou montážnych kolíkov M8. Je
nutné vyvŕtať 2 otvory s priemerom 89mm. Vložte šróbovicu do vyznačených
miest na kryte. Je možné ich zašróbovať
do max. hĺbky 20mm.
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Montáž destratifikátora HEATER MIX
K montáži destratifikátoru HEATER MIX
pod strop použijeme montážní kolíky M8.
Vyvrtejte dva otvory o průměru 8-9mm.
Místa pro kolíky jsou viditelně označená
na opláštění jednotky. Kolíky mohou být
maximálně zašroubované 20mm do
rámu výměníku. Montážní kolíky a
spojovací prvky nejsou součástí zařízení

UPOZORNENIE
Okolo prístroja je nutné zachovať zodpovedajúci priestor, tzn. zboku prístroja 200mm, za zadnou časťou –
5. ELEKTROINŠTALÁCIA
za ventilátorom 300mm.
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Realizácia elektroinštalácie a pripojenie prístroja do siete musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a stavebnými
normami. Motor ventilátora má štandardnú vnútornú tepelnú ochranu, ktorá chráni motor pred prehriatím. Súčasťou dodávky nie
je: sieťový kábel a hlavný vypínač (viď. schéma). Elektrická inštalácia by mala byť prevedená osobou s príslušným oprávnením
a oboznámenou s vyššie uvedenými pokynmi výrobcu. Pripojenie sieťového kábla a hlavného vypínača sa musí vykonávať
v súlade so schémou elektrického zapojenia (s alebo bez automatizácie v závislosti od voľby zariadenia). Na škody spôsobené
z vyššie uvedených príčin sa nevzťahuje záruka a náklady spojené s výmenou ohrievača nesie užívateľ. Pripojenie
automatizácie sa musí vykonať podľa danej schémy elektrického zapojenia. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problému
odpojte prístroj zo siete a obráťte sa na inštalátora zariadenia alebo priamo na autorizovaný servis ADRIAN GROUP.
.
I6. VODOINŠTALÁCIA
Zapojenie ohrievača musí byť zrealizované tak, aby sa k nemu servisná údržba bez problémov dostala. Na oboch šróbeniach
zariadenia musia byť nainštalované ručné uzatváracie ventily, umožňujúce odpojenie prístroja. Napájacie potrubie ohrievača
musí byť pripojené podľa označenia na kryte prístroja (vstup/výstup). V prípade elektromagnetického ventilu (voliteľná
automatika) napájacie potrubie bude pripojené na výstupe vody zo zariadenia, inak môže dôjsť k poškodeniu ohrievača.

Pripojenie vykurovacieho média
OUT G 3/4"
AIR VENT

Šróbenie je v zadnej časti zariadenia. Pri
uťahovaní šróbenia na výmenníku je potrebné
chrániť pripojenie ohrievača pri uťahovacom
momente. Nie je dovolené doťahovať šróbenie
napr. na kľúč nastrčenou rúrkou. Vypustenie
vykurovacieho systému je možné na šróbení
na vstupe, odvzdušnenie na šróbení na
výstupe – podľa obrázka.

IN G 3/4"
WATER DRAIN

Ohrievač je možné v horizontálnej polohe
v montážnej konzole natáčať. Za týmto
účelom je nutné použiť flexibilnú hydraulickú
hadicu. Ohrievač je možné otočiť v konzole
v oboch smeroch max. o 78°, podľa toho,
koľko dovolí flexibilná hadica. Obrázok
ukazuje max. uhol 78° v jednom smere
a ďalšiu možnosť pri uhle 50°, pri zachovaní
dostatočnej
vzdialenosti
umožňujúcej
pripojenie šróbenia a flex. hadíc.

7. AUTOMATIKA – INŠTALÁCIA

Do prístroja je možné použiť automatizačnú sadu (sieťové napájanie 230V), ktorá obsahuje:
panel COMFORT – je to prepínač 3-rýchlostného ventilátora na ohrievači a zároveň priestorový termostat
Jeden panel COMFORT môže regulovať až 3 teplovodné jednotky HEATER.
dvojcestný ventil so servopohonom – montuje sa na výstupe z ohrievača
panel INTELLIGENT – elektronický ovládací panel ovládajúci automatický regulátor otáčok a komunikujúci BMS
Jeden panel INTELLIGENT môže regulovať až 2 teplovodné jednotky HEATER.
Splitter MULTI 6 (rozbočovač) – ovláda až 6 jednotiek z jedného panela COMFORT alebo panela INTELLIGENT
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Po realizácii pripojenia medzi termostatom a servopohonom ventilu, pripojení napätia 230V k termostatu a pripojení motora
ventilátora cez regulátor otáčok, je systém pripravený na prevádzku.
COMFORT panel – popis funkcií
ON/OFF – zapnutie/vypnutie jednotky
I-II-III – prepínač regulácie otáčok ventilátora
HEAT - termostat vyšle signál pre servopohon s ventilom a ventilátor - zapne ventilátor. Ventilátor sa vypne
pri dosiahnutí požadovanej teploty, servopohon – ventil uzavrie prívod vody.
FUN – funkcia nie je aktívna, kým je zvolený prepínač FAN, prístroj nebude pracovať
COOL – termostat vysiela signál iba ventilátoru, ventilátor je uvedený do prevádzky počínajúc teplotou, ktorá
je nastavená na termostate (funkcia sa využíva na miešanie vzduchu HEATER MIX /destratifikátor/ alebo na
vetranie miestnosti v letnom období).

8. PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY/ZAPNUTIE PRÍSTROJA
Po realizácii všetkých pripojení - (elektrických, vodných a automatiky) a kontrole tesnenia všetkých prípojok a odvzdušnení
ohrievača, vykonaných inštalatérom, je možné pristúpiť k spusteniu zariadenia podľa nasledujúcej sekvencie činností:
1.
2.
3.
4.

nastaviť regulátor otáčok do polohy 0.
zapnúť hlavný vypínač,
nastaviť požadovanú rýchlosť otáčok ventilátora regulátorom otáčok,
nastaviť požadovanú teplotu na termostate.

Aktívny stav je indikovaný rozsvieteným svetlom na regulátore. Ventilátor beží nepretržite bez ohľadu na stav otvorenia ventilu
ohrievača.

9. VYPNUTIE PRÍSTROJA
V prípade vypnutia ohrievača je nutné postupovať nasledovne:
1.
2.

ovládačom na termostate nastaviť teplotu na min., približne po 7 sekundách sa úplne uzavrie ventil a vypne sa
ohrievač
hlavný vypínač nastaviť do polohy 0 (vypnuté), ventilátor sa vypne a s ním aj napájanie termostatu

10. PREVÁDZKA ZARIADENIA
Motor s ventilátorom zabudovaný v jednotkách HEATER je bezobslužným zariadením, ale je potrebné pravidelne kontrolovať
stav motora a súčasne stav ložísk (ventilátor sa musí voľne otáčať okolo svojej osi bez akýchkoľvek axiálnych a radiálnych
úderov a rázov).

Dôležité
Ak sa v priebehu chodu zariadenia začali ozývať kovové zvuky, zvýšili sa vibrácie a začala by narastať hlasitosť
práce zariadenia, je potrebné skontrolovať, či sa neuvoľnilo prichytenie ventilátora – v prípade ťažkostí sa
obráťte na inštalátora zariadenia alebo na autorizovaný servis ADRIAN GROUP.

11. ÚDRŽBA
Tepelný výmenník ohrievača vyžaduje pravidelné čistenie od všetkých nečistôt. Pred začiatkom vykurovacej sezóny je potrebné
vyčistiť výmenník tepla stlačeným vzduchom namiereným na výstupné otvory. Nie je potrebná demontáž zariadenia. Keďže
existuje možnosť poškodenia lamiel na výmenníku tepla, zachovajte zvýšenú opatrnosť pri čistení. Ak sú lamely ohnuté,
narovnávajte ich pomocou náradia, ktoré je na tento účel určené. Ak nie je zariadenie dlhšiu dobu používané, odpojte ho pred
ďalším použitím od prúdu.
Výmenník tepla nemá žiadne zabezpečenie proti požiaru. Môže dôjsť k poškodeniu výmenníka tepla, ak teplota v prevádzkovej
miestnosti klesne pod 0 stupňov.
Pri prevádzke zariadenia v miestnosti, kde teplota klesá pod 0°C, je nutné pridať do vodného obehu nemrznúcu zmes.
Nemrznúca zmes musí byť prispôsobená k materiálu, z ktorého je výmenník tepla vyrobený (meď) a s ohľadom na ďalšie
súčasti hydraulického obehu. Kvapalina musí byť rozriedená v správnom pomere stanovenom výrobcom danej kvapaliny.
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12. TECHNICKÉ PARAMETRE OHRIEVAČA HEATER
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13. SCHÉMY ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

1. Pripojenie ohrievača HEATER bez automatizácie
* Jednotka nezahŕňa: Hlavný vypínač, istič, kábel
Ventilátor – popis zapojenia
U1 vysoká rýchlosť - hnedá
U2 stredná rýchlosť – šedá
U3 nízka rýchlosť – červená
N neutral - čierna
PE zemniaci vodič – žltá/zelená

2. Pripojenie niekoľkých ohrievačov HEATER k panelu COMFORT s ventilmi a servopohonmi
* Jednotka nezahŕňa: Hlavný vypínač, istič, kábel
* Jeden panel COMFORT môže regulovať až 3 ohrievače HEATER

HEAT – termostat vyšle signál pre servopohon s ventilom a ventilátor, zapne ventilátor. Ventilátor vypne pri dosiahnutí
požadovanej teploty servopohon – ventil uzavrie prívod vody.FAN – funkcia nie je aktívna, pokiaľ je zvolený prepínač FAN,
prístroj nebude pracovať.COOL- termostat vysiela signál iba ventilátoru, ventilátor je uvedený do prevádzky počínajúc
teplotou, ktorá je nastavená na termostate (funkcia sa využíva na miešanie vzduchu HEATER MIX /destratifikátor/ alebo na
vetranie miestnosti v letnom období).Pozor! Na paneli COMFORT môžete použiť na kontaktoch 4-5 ďalších prepojení.
V tomto prípade môžete iba meniť rýchlosť ventilátora I-II-III a zapnúť/vypnúť. Termostat a tlačidlá HEAT / FAN / COOL
v tomto prípade zostávajú neaktívne.Prepojka na svorkách 4-5 môže byť dodatočne využitá pre externé príslušenstvo
(dodané užívateľom) a termostat potom bude slúžiť na ovládanie systému.
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3. Pripojenie ohrievačov HEATER k automatickému ovládaniu – panel INTELLIGENT
Inteligentný ovládač PSH riadi prácu servopohonu s ventilmi a automaticky reguluje rýchlosť otáčok ventilátorov ohrievačov
v závislosti na požadovanej teplote v miestnosti. Otáčky sa automaticky znížia vo chvíli, kedy sa teplota blíži k požadovanej
teplote v miestnosti. Ovládač môže riadiť až 2 jednotky HEATER vrátane servopohonu s ventilom.
Ďalšia funkcia – týždenný termostat, dostupnosť komunikácie BMS. Jeden panel INTELLIGENT môže regulovať až 2
teplovodné jednotky HEATER. * Jednotka nezahŕňa: hlavný vypínač, istič a kábel.

* The unit set does not consist of: a master switch, a fuse, a feeding cable

4. Splitter Multi 6 (rozbočovač) – ovláda až 6 jednotiek z jedného panela COMFORT alebo panela INTELLIGENT
MULTI 6 Splitter (rozbočovač) umožňuje pripojiť a ovládať viac ohrievačov vzduchu (až 6 ks) a ventilov so servopohonmi (až 6 ks).
Regulácia ventilátorov a ventilov sa realizuje panelmi COMFORT alebo INTELLIGENT. Ak chcete pripojiť viac ako 6 ventilátorov
a ventilov, je možné pripojiť rozbočovače MULTI 6 Splitter k sebe (maximálne rozšírenie až na 10 MULTI 6 Splitter). V takom prípade
sa pri prvom MULTI 6 Splitter nechá konektor DS-N otvorený, pri ďalších rozbočovačoch MULTI 6 Splitter (od 2. do 10.) musí byť
konektor DS-N uzavretý.
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5. Pripojenie ohrievača HEATER s regulátorom rýchlosti otáčok
* Pri použití regulátora rýchlosti otáčok použite iba najvyššiu rýchlosť ventilátora – U1 vysoká rýchlosť.
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14. AUTOMATIZAČNÝ SYSTÉM INTELIGENT – PRÍRUČKA K PROGRAMOVATEĽNÉMU OVLÁDAČU
Panel s týdenním programováním automaticky vybere stupeň práce v závislosti na nastavené teplotě. Čím je nižší teplota
v místnosti, tím větší je průtok vzduchu z ohřívače. Změna rychlosti otáček ventilátoru je automatická bez manuálního zásahu.

Symbol

Označenie
Zapnutie/Vypnutie prístroja
Voľba programu
programovania

Auto/Cool/Heat,

tlačidlo

menu,

tlačidlo

Nastavenie práce ventilátora, voľba dní a hodín
Zvýšenie voliteľných hodnôt
Zníženie voliteľných hodnôt
Zámok displeja
Režim vykurovania
Režim chladenia
Rýchlosť ventilátora: nízka, stredná, vysoká
Automaticky nastaviteľná rýchlosť ventilátora
Číslo vybraného programu

Pre spustenie prístroja stlačte
. Ak je
ovládač vypnutý, bude na displeji viditeľný
iba symbol OFF. Ak je ovládač vypnutý,
podržte 3 sekundy tlačidlo
, aby ste
ním mohli spustiť konfiguráciu. V prípade,
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že chcete vybrať ďalšie funkcie z ponuky menu, stlačte.
Číslo
menu

Popis

.
Regulácia

Vysvetlenie

Nastavenie
citlivosti ovládača
01

Číslo menu

Počet
stupňov
°C,
ktoré
spôsobia
zmenu
rýchlosti
ventilátora.Predvolená hodnota je 1°C – termostat spustí kúrenie,
keď sa vonkajšia teplota zníži o 0,5°C oproti nastavenej teplote
a vypne kúrenie, keď vonkajšia teplota stúpne o 0,5°C v porovnaní
s naprogramovanou teplotou. Nastavenie citlivosti termostatu na
2°C znamená, že kúrenie je zapnuté, keď vonkajšia teplota klesne
o 1°C, a vypne, keď teplota prekročí o 1°C nastavenú teplotu.

Predvolené nastavenie:
1°C,
nastaviteľné
v rozsahu 1°C - 10°C.

Menu sa používa na meranie a zobrazenie teploty na displeji.

-1°C= zníženie o 1°C,
0°C= teplota bezo
zmien, 1°C= nárast o
1°C

Meranie teploty
02
Číslo menu
Jednotky
teploty
Možnosť výberu medzi °C a °F

03

°C = °C, °F = °F

Číslo menu
Hodinový
format
04

Možnosť použitia 12- a 24- hodinového formátu

Predvolené nastavenie:
24 h, výber 24h alebo
12h

Voľba práce: ventilátor beží nepretržite, alebo v prípade,
zapnutý systém vykurovanie/chladenie.

1= ventilátor pracuje
v systéme
zapnutého
kúrenia
(predvolené
nastavenie),
0=
ventilátor
pracuje
nepretržite.

Číslo menu
Možnosti práce
ventilátora
05
Číslo menu

že je

Upozornenie na problémy
V prípade problémov sa na displeji objaví jedna z nasledujúcich správ: LO – teplota v miestnosti je nižšia ako 0°C, HI –
teplota v miestnosti je vyššia ako 50°C, ERR- došlo ku skratu vo vedení, alebo je ovládač poškodený.



Programovanie: Ovládač je vopred naprogramovaný nasledujúcím spôsobom:
Kúrenis (po.
– pa)

Chladenie(
po. – pa)

Kurenie
(so – ne)

Chladenie
(so – ne)

Ráno
(07:00)

22°C

24°C

22°C

24°C

Odchod
(09:30)

16°C

28°C

16°C

28°C

Príchod
(16:30)

22°C

24°C

22°C

24°C

Noc
(22:30)

16°C

25°C

16°C

25°C

Hodiny

Progra
m
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Spôsob nastavenia režimov

Krok 1

Stlač
piatka.

pre výber režimu kúrenia, potom stlač tlačidlo

5 sekúnd pre výber programov pre dni od pondelka do

Na obrazovke bliká ikona prvého programu, ktorá vám umožní zmeniť čas prvého programu. Použite
Krok 2

tým nastavíte čas (hodina 07:00 – výrobné nastavenie). Podržte
15 min.

Krok 3

Stlač
a použi
nastavenie).

Krok 4

Stlač
pre zmenu nastavenia druhého programu. Použi
09:30 – výrobné nastavenie).

Krok 5

Stlač
a použi
nastavenie).

Krok 6

Stlač
pre zmenu nastavenia tretieho programu. Použi
16:30 – výrobné nastavenie).

Krok 7

Stlač
a použi
nastavenie).

Krok 8

Stlač
pre zmenu nastavenia druhého programu. Použi
22:30 – výrobné nastavenie).

Krok 9

Stlač
a použi
nastavenie).

Krok 10

Stlač

Upozornenie

alebo

alebo

pre zmenu času s presnosťou

, pre nastavenie požadovanej teploty pre prvý program (22°C – výrobné

alebo

pre začiatok nastavenia času (hodina

, pre nastavenie požadovanej teploty pre druhý program (16°C – výrobné

alebo

pre začiatok nastavenia času (hodina

, pre nastavenie požadovanej teploty pre tretí program (22°C - výrobné

alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

pre začiatok nastavenia času (hodina

, pre nastavenie požadovanej teploty pre štvrtý program (16°C – výrobné

pre zmenu nastavenia dní cez víkend. Opakujte kroky 2-9 a stlačte

, pre potvrdenie.

Stlač
, pre výber režimu chladenia a opakujte všetky vyššie uvedené kroky pre naprogramovanie režimov
chladenia.

Na deaktiváciu programu 2 a 3 počas dní víkendu musíte v kroku 4 namiesto stlačenia
nastavenie pre dni víkendu, v kroku 6 namiesto tlačidiel
Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte znovu.

, použiť tlačidlo

, použiť tlačidlo

, ktoré deaktivuje

, ktoré deaktivuje nastavenie času pre dni víkendu.

Nastavenie času: ovládač je vybavený hodinami – dôležité je ich presné nastavenie, pre ich nastavenie stlačte
momentu, kedy začne blikať hodina. Použi

, pre nastavenie hodiny. Stlač

alebo

až do

do momentu, kdy začne blikat

den týdne. Použij
alebo , pre nastavenia dňa týždňa. Stlač
, pro potvrdenie.
Reset zariadenia do základného (výrobného) nastavenia: V režime stand-by, keď je ovládač vypnutý, podržte po dobu 5
sekúnd

a zároveň

až do chvíle, kým sa na displeji nezobrazí symbol „RES“ (čas jeho zobrazenia – 5s).

Uzamknutie tlačidiel: Podržte po dobu 5 sekúnd
prístroja).
Voľba rýchlosti ventilátora: Stlač

a

, pre zamknutie prístroja (opakujte tento krok pre odblokovanie

, vyber rýchlosť ventilátora medzi nízkou Low

, strednou Medium

alebo

vysokou High
. V režime Auto
, ovládač sám nezávisle zvolí rýchlosť ventilátora na základe nasledujúcich
nastavení:
Kurenie 1° C menej – LOW, 2° C menej – Medium, 3° C menej – High
Chladenie: 1° C viac – LOW, 2° C viac – Medium, 3° C viac – High
Režim Kúrenie/Chladenie/Auto: Stlač
, vyberte režim Kúrenie Heat, Chladenie Cool alebo Automatický Auto.
Kúrenie: ovládač riadi systém ohrievačov. Chladenie: ovládač riadi ventilátory. Auto: ovládač riadi systém ohrievačov alebo
ventilátorov v závislosti na okolitej teplote.

