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1. Informacje ogólne
W niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zawarto
informacje dotycz¹ce monta¿u, rozruchu i obs³ugi eksploatacyjnej podwieszanych central wentylacyjnoklimatyzacyjnych typu AF MINI firmy FRAPOL. Przed
przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoci z centralami
nale¿y zapoznaæ siê z podanymi instrukcjami i zaleceniami. Uszkodzenia urz¹dzeñ wynikaj¹ce z niestosowania
siê do instrukcji - w szczególnoci powsta³e na skutek
nieprawid³owego sk³adowania lub transportu, b³êdnego
wykonania pod³¹czeñ oraz zaniedbania czynnoci
eksploatacyjnych  nie podlegaj¹ naprawom gwarancyjnym.
1.1 Przeznaczenie i zakres stosowania central
Centrale podwieszane typu AF MINI s³u¿¹ do obróbki
powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mog¹ byæ byæ stosowane zarówno w obiektach u¿ytecznoci publicznej (sklepy, biura, restauracje
itp.) jak równie¿ w obiektach przemys³owych (hale
produkcyjne, warsztaty, magazyny itp.).
Dziêki ma³ej wysokoci centrale AF MINI nadaj¹ siê w
szczególnoci do monta¿u nad sufitem podwieszanym,
mog¹ byæ równie¿ montowane w innych miejscach.
Centrale AF MINI s¹ produkowane w dwóch wielkociach:
01 o maksymalnym wydatku do 3000 m3/h oraz 02 o maksymalnym wydatku do 4500 m3/h.
W sk³ad typoszeregu AF MINI wchodz¹ standardowe
sekcje funkcyjne w których umieszczone s¹ podzespo³y
do obróbki powietrza (filtry, wymienniki ciep³a, wentylatory).
Obudowa sk³ada siê ze szkieletu z profili aluminiowych,
do których przymocowane s¹ panele wykonane z dwóch
warstw blachy stalowej ocynkowanej i izolacji z niepalnej
we³ny mineralnej pomiêdzy nimi. Zewnêtrzna warstwa
blachy jest lakierowana w kolorze bia³ym (RAL 9010). W
celu zapewnienia dostêpu do podzespo³ów wewnêtrznych
sekcje posiadaj¹ od do³u drzwi inspekcyjne lub zdejmowane panele. Drzwi wyposa¿one s¹ w zamek na klucz.
Centrale mog¹ byæ stosowane do uzdatniania powietrza
o maksymalnej koncentracji py³u 0.5 g/m3.
Dopuszczalny zakres temperatury powietrza doprowadzanego do zespo³u wentylatorowego wynosi od -15°C do
+40°C. Dopuszczalna temperatura powietrza doprowadzanego do pozosta³ych sekcji mieci siê w zakresie od
-25°C do +70°C. Maksymalna wilgotnoæ bezwzglêdna
powietrza doprowadzanego do centrali przy temperaturze
maksymalnej +30°C nie powinna przekraczaæ 19 g/kg p.s.
(wilgotnoæ wzglêdna 70%).
UWAGA! Centrale nie mog¹ byæ montowane w pomieszczeniach zagro¿onych eksplozj¹.
1.2 Identyfikacja i dokumentacja centrali
Ka¿da sekcja funkcyjna centrali posiada w³asn¹ tabliczkê
znamionow¹, na której podane s¹ najwa¿niejsze parametry
techniczne. Na sekcji wentylatora (lub wentylatora
nawiewnego w przypadku central nawiewno-wywiewnych)
umieszczona jest tabliczka znamionowa ca³ej centrali, na
której podany jest m.in. numer zlecenia oraz typ i numer
fabryczny urz¹dzenia. Na ka¿dym oddzielnym module
FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.
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centrali umieszczony jest rysunek ca³ej centrali z zaznaczeniem na nim tego modu³u. Umo¿liwia to ³atw¹
identyfikacjê na miejscu monta¿u. Po wewnêtrznej stronie
drzwi sekcji wentylatora (lub wentylatora nawiewnego w
razie centrali nawiewno-wywiewnej) umieszczona jest
kieszeñ, w której znajduje siê rysunek wymiarowy oraz
Arkusz Danych Centrali. Arkusz Danych zawiera
szczegó³owe parametry techniczne urz¹dzenia, potwierdzenie odbioru koñcowej kontroli jakoci, numery
wystawionych dokumentów t.j. karty gwarancyjnej, wiadectwa kontroli jakoci oraz deklaracji zgodnoci, jak
równie¿ ewentualne dodatkowe adnotacje (np. o sposobie
dostawy wk³adów filtracyjnych).
Niniejsza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest przekazywana klientowi wraz z faktur¹, gwarancj¹ i deklaracj¹
zgodnoci oraz ewentualnymi dodatkowymi instrukcjami.
Jeden dodatkowy egzemplarz DTR przekazywany jest na
miejsce monta¿u centrali (budowê) wraz z dostaw¹ i specyfikacj¹ wysy³kow¹.
W razie ewentualnych kontaktów z serwisem nale¿y podaæ
numer fabryczny urz¹dzenia.

2. Przechowywanie i transport na budowie
Centrala b¹d jej poszczególne elementy s¹ owiniête foli¹
zabezpieczaj¹c¹ i umieszczone na drewnianych paletach.
Foliê nale¿y zdj¹æ dopiero bezporednio przed monta¿em.
Urz¹dzenia nale¿y przechowywaæ w ich oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym i nie nara¿onym na dzia³anie
czynników atmosferycznych, w którym temperatura wynosi
od -25°C do +50°C.
Centrale mo¿na transportowaæ rêcznie, za pomoc¹ wózka
paletowego lub podnonika wid³owego w pozycji ich
normalnej pracy, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zabezpieczenie powierzchni bocznych i wystaj¹cych elementów
przed uszkodzeniem.
Przed podniesieniem urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê czy
drzwi i klapy rewizyjne s¹ zamkniête.
UWAGA! central nie wolno podnosiæ, chwytaj¹c za króæce
wymienników b¹d osie przepustnic.

3. Monta¿ i pod³¹czenia
3.1 Miejsce monta¿u
Centrale nale¿y montowaæ w miejscach, w których zapewniona jest mo¿liwoæ swobodnego wykonania pod³¹czeñ
kana³ów powietrznych, instalacji hydraulicznych i
elektrycznych oraz swobodnego otwarcia drzwi i klap
inspekcyjnych umieszczonych od spodu centrali. Ponadto
lokalizacja centrali musi zapewniaæ mo¿liwoæ jej prostego
demonta¿u w przypadku koniecznoci wymiany wewnêtrznych podzespo³ów.
3.2 Warianty monta¿u
W wykonaniu standardowym centrale AF MINI s¹ przystosowane do podwieszenia w pozycji poziomej pod sufitem
na dostarczanych fabrycznie uchwytach (patrz rys. 1).
Centrale, które nie posiadaj¹ sekcji ch³odzenia mo¿na
równie¿ montowaæ w pozycji pionowej. Nale¿y je wówczas
umieciæ na sztywnej konstrukcji wsporczej o odpo-
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wiedniej wytrzyma³oci (nie wodz¹cej w sk³ad dostawy
firmy Frapol), przymocowanej do tylniej lub bocznych cian
centrali (patrz rys. 2). W przypadku mocowania do cian
bocznych konstrukcja wsporcza nie mo¿e utrudniaæ
dostêpu inspekcyjnego i otwierania bocznych paneli
rewizyjnych. Niektóre konfiguracje central  po uprzednim
uzgodnieniu z producentem  mo¿na montowaæ na pod³o¿u
w pozycji odwróconej.
UWAGA! monta¿ centrali w pozycji po³o¿onej na boku jest
niedopuszczalny (patrz rys. 3)
Uchwyty dostarczane
fabrycznie

Rys. 3. Niedozwolona pozycja monta¿u.
3.2 Przebieg monta¿u
UWAGA! Punkty od c) do e) dotycz¹ tylko central sk³adaj¹cych siê z kilku elementów obudowy.

Rys. 1. Centrala podwieszona w pozycji poziomej pod
sufitem.

a) Usun¹æ opakowanie,
b) dok³adnie oznaczyæ miejsce monta¿u,
c) ustawiæ poszczególne elementy centrali w kolejnoci
jak na dostarczonym rysunku monta¿owym,
d) nakleiæ uszczelkê na obwodzie s¹siaduj¹cych elementów,
e) po³¹czyæ od rodka poszczególne sekcje za pomoc¹
spinek, które wbija siê na zamontowane fabrycznie
zaczepy drewnianym lub gumowym m³otkiem (patrz
rys. 4),
spinka
zaczep

uszczelka

Rys. 2. Centrala montowana w pozycji pionowej na
konstrukcji wsporczej.

2

Rys. 4. £¹czenie poszczególnych elementów obudowy
centrali.
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f) do aluminiowych profili obudowy przymocowaæ za pomoc¹ blachowkrêtów lub nitów zrywalnych uchwyty do
podwieszenia centrali (patrz rys. 5),

®

Powietrze

Powietrze

M8

Rys. 6a. Pod³¹czenie w uk³adzie przeciwpr¹dowym
nagrzewnic i ch³odnic wodnych.

uchwyt do
podwieszenia

Powietrze

Powietrze

Rys. 5. Lokalizacja uchwytów do podwieszenia.
g) podwiesiæ centralê na prêtach M8 odpowiednio
zakotwionych w suficie lub zamocowanych do konstrukcji wsporczej.
h) pod³¹czyæ kana³y wentylacyjne,
i) wykonaæ pod³¹czenia hydrauliczne i elektryczne.
3.3 Pod³¹czenie kana³ów
Kana³y powietrzne ³¹czy siê z ko³nierzami elastycznymi
centrali, które zakoñczone s¹ typowymi ramkami monta¿owymi. Pomiêdzy ramk¹ ko³nierza elastycznego i kana³u nale¿y umieciæ uszczelkê samoprzylepn¹. Kana³y nie
mog¹ opieraæ siê swoim ciê¿arem na ko³nierzach i musz¹
posiadaæ odpowiednie w³asne podwieszenia. Przy monta¿u
nale¿y zwróciæ uwagê, czy kabel uziemiaj¹cy ³¹cz¹cy
masê centrali z mas¹ kana³ów, jest odpowiednio zamontowany.

Rys. 6b. Pod³¹czenie w uk³adzie przeciwpr¹dowym
ch³odnic freonowych.

w których temperatura mo¿e spaæ poni¿ej 5°C nale¿y
odpowiednio zaizolowaæ termicznie a w razie potrzeby stosowaæ dodatkowo kabel grzewczy.
UWAGA! Przy dokrêcaniu ruroci¹gów, króæce wymiennika
musz¹ byæ unieruchomione i skontrowane (patrz rys. 7).

3.4 Pod³¹czenia hydrauliczne - ogólne wytyczne
Dotyczy: nagrzewnicy i ch³odnicy wodnej.
Nagrzewnicê i ch³odnicê nale¿y pod³¹czyæ w uk³adzie
przeciwpr¹dowym (patrz rys. 6a), zgodnie z oznaczeniami
znajduj¹cymi siê przy króæcach. Odwrotne pod³¹czenie
powoduje znaczny spadek wydajnoci cieplnej. Ruroci¹gi
zasilaj¹ce nie mog¹ utrudniaæ dostêpu do centrali i musz¹
byæ rozbieralne, tak aby mo¿liwe by³o wyci¹gniêcie
wymienników (nale¿y stosowaæ po³¹czenia rubunkowe
lub ko³nierzowe). Ruroci¹gi nie mog¹ byæ podparte na
króæcach, a ich naprê¿enia termiczne musz¹ byæ odpowiednio skompensowane, tak aby nie by³y przenoszone
na króæce.
Generalnie wszystkie wymienniki wyposa¿one s¹ we
w³asne króæce spustowe i odpowietrzaj¹ce. Mimo to zaleca
siê, aby na ruroci¹gu pod³¹czonym do górnego króæca
zamontowaæ odpowietrznik automatyczny, a na ruroci¹gu
pod³¹czonym do dolnego króæca przewidzieæ spust wody.
Ruroci¹gi prowadzone na zewn¹trz lub w pomieszczeniach,
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Rys. 7. Dokrêcanie króæców wymiennika.
UWAGA! Po zakoñczeniu prac monta¿owych instalacjê
hydrauliczn¹ nale¿y przedmuchaæ sprê¿onym powietrzem.
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3.5 Odp³yw skroplin  ogólne wytyczne
Dotyczy: Ch³odnicy wodnej i freonowej
Ka¿dy odp³yw skroplin nale¿y wyposa¿yæ w syfon wodny.
W trakcie pracy centrali syfon musi byæ zalany wod¹.
Wymiary syfonu oblicza siê zgodnie z zale¿nociami podanymi poni¿ej.
H1 = 20 [mm]
H2 = 0.1 ∆p + 20 [mm]
m Przy nadcinieniu w centrali (za wentylatorem)

3 x ∅D

m Przy podcinieniu w centrali (przed wentylatorem)

∅D

H1 = 20 [mm]
H2 = 0.05 ∆p + 20 [mm]
Gdzie:
∆p: Ca³kowity sprê¿ wentylatora podany w Arkuszu
Danych Centrali (patrz pkt. 1.1)
W przypadku, jeli syfon jest dostarczany wraz z central¹
jego wysokoæ jest odpowiednio dobrana przez producenta.

Schemat 1
jakociowa regulacja
wydajnoci

Schemat 2
ilociowa regulacja
wydajnoci

Rys. 9. Uk³ad zasilania hydraulicznego nagrzewnicy
wodnej.
Zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe
Nagrzewnice wodne pracuj¹ce w warunkach stwarzaj¹cych
ryzyko zamarzniêcia wody musz¹ byæ wyposa¿one w zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe. Najczêciej stosowane typy zabezpieczeñ to: termostat z czujnikiem kapilarnym rozpiêtym na przekroju nagrzewnicy po stronie
wyp³ywu powietrza, czujnik bagnetowy montowany w dolnym dodatkowym nyplu kolektora, czujnik przylgowy
umieszczony przy króæcu powrotnym.
3.7 Nagrzewnica elektryczna

Rys. 8. Wymiary syfonu wodnego.
3.6 Nagrzewnica wodna
Przep³yw powietrza przez nagrzewnicê mo¿e odbywaæ siê
zarówno w uk³adzie poziomym jak i pionowym, lecz ze
wzglêdu na koniecznoæ zapewnienia mo¿liwoci odpowietrzenia i spustu wody, króæce zawsze musz¹ byæ
ustawione poziomo. Pod³¹czenia hydrauliczne nale¿y
wykonaæ zgodnie z pkt. 3.4. Generalnie zaleca siê, aby
regulacja wydajnoci nagrzewnicy by³a realizowana metod¹ jakociow¹ a nagrzewnica posiada³a w³asn¹ pompê
obiegow¹ wymuszaj¹c¹ ci¹g³y przep³yw wody (patrz rys.
9 schemat 1). Minimalizuje to ryzyko zamarzniêcia wody.
W przypadku nagrzewnic wtórnych mo¿na równie¿ stosowaæ ilociow¹ regulacjê wydajnoci (rys. 9, schemat 2).

4

Nagrzewnica posiada podwójne zabezpieczenie przed
przegrzaniem, co pozwala odci¹æ dop³yw pr¹du w razie
niebezpieczeñstwa przegrzania. Jedno z nich jest kasowane rêcznie. Przy monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na
kierunek przep³ywu powietrza przez nagrzewnicê, który
musi byæ zgodny z oznaczeniem na jej obudowie. Nie
przestrzeganie tego warunku grozi przegrzaniem nagrzewnicy wskutek nie zadzia³ania ogranicznika temperatury.
Pod³¹czenie przewodów elektrycznych poprzez gumowe
d³awiki do listwy zaciskowej nagrzewnicy nale¿y wykonaæ
wed³ug schematu dostarczanego razem z nagrzewnic¹.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na poprawne
pod³¹czenie przewodu ochronnego. Pod³¹czenie nagrzewnicy musi byæ wykonane przez uprawnionego elektryka
zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna
nagrzewnicy musi byæ wykonana w taki sposób, aby
mo¿liwe by³o odciêcie jej od zasilania sieciowego za
pomoc¹ styków o odstêpie w ka¿dym biegunie co najmniej
3 mm, poprzez wy³¹cznik automatyczny lub stycznik.
Pod³¹czenie nagrzewnicy elektrycznej do sieci powinno
byæ potwierdzone protoko³em pomiaru izolacji kabla
zasilaj¹cego oraz ochrony przeciwpora¿eniowej. Po
wy³¹czeniu nagrzewnicy uk³ad automatyki musi wymusiæ
pracê wentylatora nawiewnego przez okres czasu
zapewniaj¹cy och³odzenie grza³ek (3 - 5 minut).

FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.
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3.8 Ch³odnica wodna
Ch³odnica przystosowana jest tylko do poziomego przep³ywu powietrza. Wykonanie pod³¹czeñ hydraulicznych
i odp³ywu skroplin zgodnie z pkt. 3.4 i 3.5.
3.9 Ch³odnica freonowa
Ch³odnica przystosowana jest tylko do poziomego przep³ywu powietrza. Ch³odnicê nale¿y zasiliæ w uk³adzie
przeciwpr¹dowym (patrz rys. 6b). Pod³¹czenia ruroci¹gów
freonowych musz¹ byæ wykonane przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z zasadami techniki
ch³odniczej. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, czy typ
zastosowanego freonu jest zgodny z podanym na tabliczce
znamionowej. Odp³yw skroplin zgodnie z pkt. 3.5.
3.10 Zespó³ wentylatorowy
Zespo³y wentylatorowe, które wyposa¿one s¹ w amortyzatory sprê¿ynowe posiadaj¹ zabezpieczenia transportowe. Przed uruchomieniem centrali zabezpieczenia te
nale¿y zdemontowaæ.
Pod³¹czenia elektryczne
Wszystkie czynnoci zwi¹zane z obs³ug¹ i monta¿em
silnika musz¹ byæ wykonywane przy od³¹czonym napiêciu
zasilaj¹cym. Pod³¹czenie silnika musi byæ wykonane
przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie ze stosownymi
przepisami BHP. Przed pod³¹czeniem silnika nale¿y
sprawdziæ, czy parametry sieci elektrycznej (napiêcie,
czêstotliwoæ) odpowiadaj¹ wartociom zamieszczonym
na tabliczce znamionowej silnika. Przekrój przewodów
zasilaj¹cych musi odpowiadaæwartoci pr¹du znamionowego silnika.
Silnika nie wolno uruchomiæ jeli nie jest zabezpieczony
od skutków zwaræ i przeci¹¿eñ oraz zaniku napiêcia,
zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami (obecnie
wed³ug wytycznych normy PN-89/E-05012).
UWAGA! Uruchamianie i u¿ytkowanie silnika niezerowanego lub bez uziemienia ochronnego jest
niedopuszczalne!
Pod³¹czenia zacisków silnika musz¹ byæ wykonanie w
uk³adzie podanym na tabliczce znamionowej, zgodnie ze
schematem znajduj¹cym siê po wewnêtrznej stronie pokrywy skrzynki zaciskowej.
Centrale wyposa¿one s¹ standardowo w wy³¹czniki
serwisowe.
Okablowanie od silnika do wy³¹cznika wykonywane jest
fabrycznie. Pod³¹czenie do zacisków wy³¹cznika wykonuje
instalator po uprzednim sprawdzeniu pod³¹czeñ w skrzynce
zaciskowej silnika.
Przed uruchomieniem silnika po raz pierwszy zaleca siê
sprawdzenie opornoci jego izolacji (rezystancji pomiêdzy
uzwojeniem a obudow¹), która nie powinna byæ ni¿sza
ni¿ 20 MΩ. W przypadku, gdy silnik jest zawilgocony
(rezystancja izolacji ni¿sza ni¿ 20 MΩ), nale¿y go wysuszyæ w temperaturze nie przekraczaj¹cej +80°C.
Pomiar opornoci izolacji nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ
po d³u¿szych okresach magazynowania.
Przed rozruchem silnika nale¿y skontrolowaæ, czy
FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.

®

kierunek jego obrotów jest zgodny z kierunkiem obrotów
wentylatora. W tym celu nale¿y w³¹czyæ silnik na krótki
okres czasu (1-2 s) z za³o¿onym pasem klinowym i sprawdziæ czy kierunek obrotów wirnika wentylatora jest zgodny
ze strza³k¹ na jego obudowie. W razie nieprawid³owego
kierunku obrotów, nale¿y zamieniæ miejscami pod³¹czenie
dwóch faz.
Schematy typowych po³¹czeñ podane s¹ poni¿ej:

Silniki 1-biegowe
2 bieguny (3000 min-1)
4 bieguny (1500 min-1)

6 biegunów (1000 min-1)
8 biegunów (750 min-1)

Silniki 2-biegowe, dwa oddzielne uzwojenia
4/6 biegunów (1500/1000 min-1)
6/8 biegunów (1000/750 min-1)
Niskie obroty

Wysokie obroty
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Silniki 2-biegowe, uk³ad Dahlandera
4/8 biegunów (1500/750 min-1)
2/4 biegunów (3000/1500 min-1)
Niskie obroty

Wysokie obroty

Rys. 10. Typowe schematy pod³¹czeñ elektrycznych
silników
3.11 Filtry powietrza
Sekcje filtracyjne dostarczane s¹ z za³o¿onymi wk³adami.
UWAGA! Uruchamianie centrali bez za³o¿onych wk³adów
filtracyjnych jest niedozwolone.
Sekcje filtracyjne, w zale¿noci od zamówienia, mog¹ byæ
wyposa¿one w manometry cieczowe i/lub presostaty. Manometry s¹ dostarczane luzem razem z innymi elementami
monta¿owymi. Nale¿y je nape³niæ ciecz¹ manometryczn¹,
zawiesiæ na przygotowanych uchwytach, wypoziomowaæ
i wycechowaæ zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹.
Presostaty s¹ montowane fabrycznie. Przed uruchomieniem centrali na presostatach nale¿y ustawiæ wartoci
koñcowego spadku cinienia zgodnie z poni¿szym zestawieniem.
Typ i klasa filtra
koñcowe cinienie
Filtr dzia³kowy G3 (EU3)
150 Pa
Filtr kieszeniowy G3 i G4 (EU3, 4)
250 Pa
Filtr kieszeniowy F5 (EU5)
270 Pa
Filtr kieszeniowy F7 (EU7)
300 Pa

4. Kontrola przed pierwszym rozruchem
Stan ogólny:
m Czy poszczególne elementy centrali s¹ poprawnie
i szczelnie zmontowane?
m Czy ko³nierze elastyczne do pod³¹czenia kana³ów
nie s¹ zbyt naci¹gniête, sciniête lub uszkodzone?
m Czy kabel uziemiaj¹cy, ³¹cz¹cy masê centrali z
mas¹ kana³ów jest odowiednio zamontowany?

6

Filtry dzia³kowe i kieszeniowe:
m Czy wszystkie wk³ady filtracyjne s¹ za³o¿one i poprawnie umocowane w ramkach monta¿owych lub
prowadnicach?
m Czy klasa i typ filtrów zgodny jest z dostarczon¹
dokumentacj¹ centrali?
m Czy kieszenie wk³adów filtracyjnych s¹ prosto
u³o¿one i czy nie s¹ podarte?
m Czy presostaty s¹ poprawnie zamontowane, a ich
nastawy prawid³owe?
m Czy manometry s¹ nape³nione ciecz¹? (jeli s¹
stosowane)
Nagrzewnica i ch³odnica wodna
m Czy wymienniki s¹ nape³nione czynnikiem
i odpowietrzone?
m Czy udzia³ i typ glikolu s¹ zgodne z podanymi na
tabliczce znamionowej (jeli wymiennik jest
zasilany mieszanin¹ wody i glikolu)?
m Czy pod³¹czenia króæców s¹ szczelne?
m Czy lamele nie s¹ uszkodzone?
m Czy zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe nagrzewnicy wodnej jest prawid³owo zamontowane
i dzia³a poprawnie?
Przepustnice:
m Czy mo¿liwe jest pe³ne otwarcie i zamkniêcie
przepustnicy?
m Czy dwignie i napêd poruszaj¹ siê swobodnie?
m Czy si³ownik jest w stanie w pe³ni otworzyæ
i zamkn¹æ przepustnicê ?
m Czy si³ownik (lub si³owniki) jest poprawnie
zamontowany i pod³¹czony zgodnie z danymi
producenta?
Silnik wentylatora:
m Czy napiêcie sieci zasilaj¹cej odpowiada napiêciu
znamionowemu silnika?
m Czy po³¹czenia uzwojeñ na listwie zaciskowej s¹
zgodne z uk³adem podanym na tabliczce
znamionowej?
m Czy silnik jest trwale i poprawnie uziemiony i/lub
zerowany (patrz protokó³ skutecznoci zerowania)?
m Czy silnik posiada prawid³owe zabezpieczenie przed
przeci¹¿eniem i zwarciem?
m Czy kierunek obrotów silnika jest zgodny z kierunkiem obrotów wentylatora?
Wentylator:
m Czy otoczenie i wnêtrze wentylatora jest wolne od
cia³ obcych?
m Czy po rêcznym wprowadzeniu w ruch wirnik obraca
siê swobodnie?
m Czy zdemontowano zabezpieczenia transportowe
(jeli by³y stosowane)?
m Czy naci¹g pasów klinowych jest prawid³owy (patrz
pkt. 6.1)?
m Czy za³o¿ona jest os³ona ochronna na drzwiach?

FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.
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Syfon wodny:
m Czy syfon jest zainstalowany i po³¹czony z kanalizacj¹?
m Czy syfon zalany jest wod¹?

tylatora bêdzie wiêksza od deklarowanej, gdy¿ pracuje on
w innym ni¿ zak³adano punkcie charakterystyki. Mo¿e siê
to wi¹zaæ ze zwiêkszonym poborem mocy na wale, a co
za tym idzie z wiêkszym poborem pr¹du przez silnik. W
celu obni¿enia wydajnoci wentylatora nale¿y zmniejszyæ
jego prêdkoæ obrotow¹ poprzez zmniejszenie rednicy
ko³a pasowego silnika. Jeli pomimo ustawienia minimalnej
rednicy ko³a wydajnoæ jest dalej za du¿a, konieczna
jest wymiana kó³ pasowych. Po wyregulowaniu wydajnoci
nale¿y skontrolowaæ pobór pr¹du silnika.

Odkraplacz1)
m czy kierunek przep³ywu powietrza przez odkraplacz
jest zgodny ze strza³k¹ na jego obudowie.

5. Rozruch

Za ma³a wydajnoæ:
Jeli rzeczywiste opory przep³ywu powietrza przez sieæ
kana³ów s¹ wy¿sze od projektowanych wydajnoæ wentylatora bêdzie mniejsza od deklarowanej. W celu osi¹gniêcia
zak³adanej wydajnoci nale¿y zwiêkszyæ prêdkoæ
obrotow¹ wentylatora poprzez zwiêkszenie rednicy ko³a
pasowego silnika.
Uwaga! Ka¿dorazowo po zwiêkszeniu prêdkoci obrotowej
wentylatora nale¿y sprawdziæ, czy nie zosta³ przekroczony
pr¹d znamionowy silnika. Jeli pr¹d znamionowy jest przekroczony a zak³adana wydajnoæ nie zosta³a osi¹gniêta,
oznacza to, ¿e dobrany silnik jest za ma³y i nale¿y go wymieniæ.

Rozruch centrali mo¿na przeprowadzaæ tylko wówczas,
gdy jest ona po³¹czona z gotow¹ i w pe³ni uzbrojon¹ sieci¹
kana³ów powietrznych (zamontowane kratki, nagrzewnice
i filtry kana³owe itp.), w której wszystkie przepustnice,
klapy p.po¿. itp. s¹ otwarte. W trakcie pracy centrali
wszystkie jej drzwi i klapy rewizyjne musz¹ byæ zamkniête.
5.1 Ruch próbny
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Po uruchomieniu centrali nale¿y zmierzyæ rzeczywisty
wydatek powietrza i sprawdziæ, czy jest on zgodny z podanym w Arkuszu Danych Centrali.
Zmiana wydajnoci za pomoc¹ kó³ pasowych o regulowanej rednicy
Centrale wyposa¿one s¹ standardowo w ko³o pasowe
silnika z regulacj¹ rednicy, które umo¿liwia ³atw¹ zmianê
wydajnoci wentylatora.
Za du¿a wydajnoæ:
Jeli rzeczywiste opory przep³ywu powietrza przez sieæ
kana³ów s¹ ni¿sze od projektowanych (na które wymiarowana by³a przek³adnia pasowa i silnik), wydajnoæ wenKontrolê nale¿y przeprowadziæ tylko w przypadku, jeli odkraplacz
by³ demontowany po dostawie urz¹dzenia z fabryki.

5
4
1

5.2 Pomiar i ewentualna korekta wydajnoci
wentylatora

1)

w

sprê¿ / spadek cinienia

UWAGA! Wymiana jakichkolwiek elementów musi byæ
uzgodniona z producentem. Samodzielna ingerencja u¿ytkownika w sk³ad urz¹dzenia powoduje utratê gwarancji.

n1

Po pierwszym uruchomieniu centrala powinna pracowaæ
przez okres oko³o pó³ godziny. Nale¿y wówczas zmierzyæ
rzeczywisty pobór pr¹du silnika na poszczególnych fazach
i porównaæ go z wartociami podanymi na tabliczce
znamionowej, Jeli pr¹d znamionowy jest przekroczony
nale¿y sprawdziæ i ewentualnie skorygowaæ wydajnoæ
wentylatora (patrz pkt. 5.2).
W czasie ruchu próbnego nale¿y skontrolowaæ, czy praca
centrali przebiega bez zak³óceñ zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na:
m nadmierne drgania lub ha³as powodowane przez
wentylator, silnik b¹d przepustnice,
m spadek prêdkoci obrotowej lub nadmierne
nagrzewanie siê silnika.
W przypadku wystêpowania powy¿szych objawów centralê
nale¿y natychmiast wy³¹czyæ i usun¹æ przyczyny nieprawid³owego dzia³ania.
Po zakoñczeniu ruchu próbnego nale¿y dokonaæ ogólnego
przegl¹du centrali ze szczególnym uwzglêdnieniem:
m stanu przek³adni pasowej (patrz pkt. 6.1),
m stanu ³o¿ysk silnika i wentylatora,
m stanu filtrów (ewentualne uszkodzenia),
m szczelnoci po³¹czeñ hydraulicznych.

®

przep³yw powietrza

Projektowany punkt pracy przy zak³adanej prêdkoci
obrotowej n1.
Zwiêkszona wydajnoæ wentylatora przy prêdkoci obrotowej n1 ze wzglêdu na ni¿sze od zak³adanych opory sieci.

3

Osi¹gniêcie zak³adanej wydajnoci dziêki obni¿eniu prêdkoci obrotowej z n1 do n2.

4

Zmniejszona wydajnoæ wentylatora przy prêdkoci obrotowej n1 ze wzglêdu na wy¿sze od zak³adanych opory sieci.

5

Osi¹gniêcie zak³adanej wydajnoci dziêki zwiêkszeniu
prêdkoci obrotowej z n1 do n3.

Rys. 11. Przebieg regulacji wydajnoci wentylatora
poprzez zmianê prêdkoci obrotowej.

FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.
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Zmiana rednicy regulowanych kó³ pasowych
Regulowane ko³o pasowe sk³ada siê z czêci sta³ej zamocowanej na wale silnika oraz czêci ruchomej umieszczonej na gwintowanym piercieniu czêci sta³ej. Po wykrêceniu rub blokuj¹cych mo¿na obracaæ czêci¹ ruchom¹,
dziêki czemu zmienia siê odleg³oæ boków rowka, a tym
samym efektywn¹ rednicê ko³a. Sposób regulacji rednicy przedstawiaj¹ ilustracje poni¿ej.

gwintowany
piercieñ

ruba
blokuj¹ca
czêæ
ruchoma

czêæ sta³a

Silnik
Mimo tego, ¿e silniki elektryczne s¹ w zasadzie bezobs³ugowe, ich regularna kontrola jest jednak wymagana.
Pozwala to rozpoznaæ z wyprzedzeniem ewentualne usterki i zapobiec awariom. Silnik nale¿y regularnie czyciæ,
gdy¿ zabrudzenie obudowy utrudnia jego ch³odzenie, co
mo¿e prowadziæ do uszkodzenia uzwojenia. £o¿yska
silnika nale¿y wymieniæ jeli wykazuj¹ oznaki zu¿ycia
(szum), lecz nie rzadziej ni¿ raz na 3 lata.
Przek³adnia pasowa
Kontrolê stanu przek³adni nale¿y przeprowadziæ po pierwszych 30 godzinach pracy, a nastêpnie nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
W trakcie kontroli nale¿y:
m sprawdziæ czy naci¹g pasów jest prawid³owy (zbyt
mocne napiêcie pasów mo¿e prowadziæ do zniszczenia ³o¿ysk, natomiast zbyt s³abe do polizgu pasa).
Ugiêcie przy prawid³owym napiêciu pasa mo¿na
okreliæ z poni¿szej zale¿noci:

E = 0,016 ·L
Wartoæ si³y F zale¿y od profilu pasa i wynosi:
profil SPZ
17 ÷ 26 N
profil SPA
26 ÷ 38 N
profil SPB
51 ÷ 75 N

czêæ ruchoma

ruba blokuj¹ca

Rys. 13. Okrelanie prawid³owego naci¹gu pasów.
Rys. 12. Zmiana rednicy ko³a pasowego silnika.

6. Eksploatacja
6.1 Sekcja wentylatorowa
Wentylator
Ogólny stan wentylatora nale¿y kontrolowaæ co 6 miesiêcy,
natomiast wywa¿enie wirnika nie rzadziej ni¿ raz do roku.
W przypadku jeli przet³aczane powietrze jest zanieczyszczone (kurz, mg³a olejowa itp.) czêstotliwoæ kontroli
musi byæ odpowiednio wiêksza. W razie zabrudzenia, wirnik nale¿y wyczyciæ.
Ma³e wentylatory posiadaj¹ bezobs³ugowe ³o¿yska o teoretycznej ¿ywotnoci min. 20 000 godzin. Po tym okresie
zaleca siê wymianê ³o¿ysk. £o¿yska powinny byæ wymienione przez autoryzowany serwis fabryczny.

8

ruba napinaj¹ca

Rys. 14. Zmiana naci¹gu pasów.
m sprawdziæ, czy pasy oraz rowki kó³ pasowych s¹
czyste, bez uszkodzeñ i substancji zabezpieczaj¹cych przed korozj¹. W przypadku zabrudzenia pasów,
mo¿na je czyciæ mieszank¹ glicerynowo-spirytusow¹
w stosunku 1:10, jednak bez u¿ycia ostrych przedmiotów.
FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.
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m sprawdziæ czy osie kó³ s¹ równoleg³e oraz czy rowki
kó³ znajduj¹ siê w linii prostej. Pas powinien stykaæ
siê ca³¹ powierzchni¹ boczn¹ ze ciankami rowka.

Dobrze
le
le
Rys. 15. Prawid³owe u³o¿enie kó³ pasowych.
Ko³a pasowe mo¿na przesuwaæ na wale po uprzednim
poluzowaniu piasty. W tym celu nale¿y wykrêciæ dwa
wkrêty z otworów oznaczonych liczb¹ 1 a nastêpnie jeden
z nich wkrêciæ do otworu oznaczonego liczb¹ 2 (patrz
ilustracja poni¿ej).
ko³o pasowe

2

piasta

®

2

W przypadku mo¿liwoci przestoju urz¹dzenia w okresie
zimowym (temperatura zewnêtrzna poni¿ej +6°C), nagrzewnicê nale¿y opró¿niæ z wody poprzez otwarcie
zaworu spustowego i odpowietrzaj¹cego. Pozosta³oci
wody nale¿y usun¹æ sprê¿onym powietrzem.
6.3 Ch³odnice
Czêstotliwoæ i zakres kontroli oraz sposoby czyszczenia
analogiczne jak dla nagrzewnic, jednak temperatura wody
stosowanej do czyszczenia ch³odnic freonowych nie mo¿e
przekraczaæ 40°C.
W przypadku ch³odnic zasilanych mieszanin¹ wody i glikolu w trakcie kontroli nale¿y sprawdziæ, czy udzia³ glikolu
jest zgodny z podanym na tabliczce znamionowej.
Ch³odnice zasilane wod¹ nale¿y opró¿niæ z wody na okres
zimowy poprzez otwarcie zaworu spustowego i odpowietrzaj¹cego. Pozosta³oci wody nale¿y usun¹æ sprê¿onym
powietrzem.
Ponadto nale¿y skontrolowaæ:
m czy syfon jest dro¿ny i zalany wod¹,
m czy w wannie na kondensat nie ma zanieczyszczeñ,
m stan zabrudzenia odkraplacza.
Przy monta¿u odkraplacza nale¿y zwróciæ uwagê, aby
kierunek przep³ywu powietrza by³ zgodny ze strza³k¹ na
jego obudowie.
W przypadku central montowanych na zewn¹trz, w okresie
zimowym, gdy ch³odnica nie pracuje, syfon nale¿y opró¿niæ
i zalepiæ jego odp³yw. Przed ponownym uruchomieniem
ch³odnicy, syfon nale¿y odblokowaæ i nape³niæ wodn¹.
6.4 Nagrzewnice elektryczne

1

1

Rys. 16. Piasta ko³a pasowego.
Jeli pas wykazuje objawy zu¿ycia nale¿y go wymieniæ.
UWAGA! W przypadku, gdy w sk³ad przek³adni wchodzi
kilka pasów a zu¿yty jest tylko jeden, nale¿y wymieniæ
wszystkie.
6.2 Nagrzewnice wodne
Stan zabrudzenia nagrzewnicy nale¿y kontrolowaæ raz na
kwarta³. W razie potrzeby nagrzewnicê nale¿y wyczyciæ
za pomoc¹ sprê¿onego powietrza (kieruj¹c jego strumieñ
przeciwnie do normalnego kierunku przep³ywu powietrza i
równolegle do lamel), odkurzaczem z miêkk¹ ssawk¹ lub
wod¹ z detergentem. Dopuszczalne jest stosowanie
wy³¹cznie detergentów nie powoduj¹cych korozji miedzi
i aluminium. W trakcie kontroli nale¿y równie¿ sprawdziæ:
m szczelnoæ po³¹czeñ hydraulicznych,
m czy wymiennik nie jest zapowietrzony,
m czy zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe dzia³a
poprawnie a jego nastawa jest prawid³owa.

FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.

Czêstotliwoæ kontroli i czyszczenia nagrzewnic elektrycznych analogicznie jak w przypadku nagrzewnic wodnych.
Czynnoci te mo¿na wykonywaæ jedynie po od³¹czeniu
zasilania i sterowania od nagrzewnicy. Do czyszczenia
mo¿na u¿ywaæ sprê¿one powietrze lub odkurzacz.
Nagrzewnica jako urz¹dzenie elektryczne podlega
okresowym badaniom kontrolnym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6.5 Filtry dzia³kowe i kieszeniowe
Stan zabrudzenia filtrów kontroluje siê poprzez pomiar
oporów przep³ywu powietrza. Wk³ady filtracyjne nale¿y
wymieniæ, gdy przekroczony zosta³ koñcowy spadek cinienia podany w arkuszu danych. W przypadku filtrów
wyposa¿onych w presostaty koniecznoæ ich wymiany
bêdzie sygnalizowana przez uk³ad automatyki. W przypadku filtrów bez presostatów, ich stan nale¿y kontrolowaæ
z czêstotliwoci¹ zale¿n¹ od zabrudzenia powietrza
atmosferycznego jednak nie rzadziej ni¿ raz na miesi¹c.
UWAGA! W trakcie kontroli nale¿y sprawdziæ, czy który
z wk³adów filtracyjnych nie zosta³ rozerwany (np. z powodu
nadmiernego zabrudzenia). W razie rozerwania filtra, presostat lub manometr mog¹ nie wykazaæ przekroczenia
dopuszczalnego spadku cinienia.
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6.6 T³umik akustyczny
Kulisy t³umika nie wymagaj¹ obs³ugi eksploatacyjnej. Jedynie w trakcie ogólnego przegl¹du okresowego nale¿y
sprawdziæ ich stan zabrudzenia i w razie potrzeby wyczyciæ. T³umiki mo¿na czyciæ na sucho, zwracaj¹c jednak
szczególn¹ uwagê, aby nie uszkodziæ pow³oki ochronnej
materia³u wype³niaj¹cego kulisy.
6.10 Przepustnice
Zasadniczo przepustnice nie wymagaj¹ obs³ugi. W czasie
ogólnego przegl¹du okresowego nale¿y jedynie sprawdziæ,
czy istnieje mo¿liwoæ ich swobodnego obrotu w pe³nym
zakresie. W razie potrzeby, przepustnice nale¿y wyczyciæ.

7. Dokumentacja eksploatacyjna
Na kolejnych stronach zamieszczono Kartê Odbioru
Urz¹dzenia oraz Kartê Eksploatacji Urz¹dzenia.
Pierwszy dokument powinien zostaæ wype³niony przez
firmy wykonuj¹ce monta¿ i rozruch centrali. Drugi dokument
powinien byæ na bie¿¹co prowadzony przez U¿ytkownika
centrali. Nale¿y w nim odnotowywaæ wszystkie zdarzenia
zwi¹zane z eksploatacj¹ urz¹dzenia tj. wymianê filtrów,
przegl¹dy, czyszczenie, naprawy itp. Oba dokumenty
nale¿y udostêpniæ pracownikom serwisu w razie jego
interwencji.

8. Zg³aszanie awarii
Zg³oszenia ewentualnych awarii prosimy przesy³aæ na dostarczanym wraz z DTR formularzu KARTY ZG£OSZENIA
REKLAMACJI LUB AWARII.

10

FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.

0
WENTYLACJA + KLIMATYZACJA

KRAKÓW

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa central AF MINI, grudzieñ 2001

KARTA ODBIORU URZ¥DZENIA
Klient:

®

Nazwa i adres obiektu:

Typ i wielkoæ centrali:

Nr fabryczny centrali:

Data dostawy:

MONTA¯ I URUCHOMIENIE
DATA
I PODPIS

NAZWA I ADRES FIRMY
WYKONUJ¥CEJ CZYNNOÆ

CZYNNOÆ

UWAGI

Monta¿ i instalacja

Pod³aczenia hydrauliczne

Pod³aczenia elektryczne

Rozruch

Pomiary

WYNIKI POMIARÓW PARAMETRÓW PRACY CENTRALI

NAWIEW

WYWIEW

WYDATEK POWIETRZA

WYDATEK POWIETRZA

Projektowany
3
[m /h]

Zmierzony
3
(m /h)

Odchy³ka
(%)

Projektowany
3
[m /h]

SILNIK
Pr¹d znamionowy
(A)

Odchy³ka
(%)

SILNIK

Zmierzony pobór pr¹du
(A)

OBROTY WENTYLATORA
Projektowane
(obr/min)

Zmierzony
3
(m /h)

Zmierzone
(obr/min)

FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.

Pr¹d znamionowy
(A)

Zmierzony pobór pr¹du
(A)

OBROTY WENTYLATORA
Projektowane
(obr/min)

Zmierzone
(obr/min)
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0
WENTYLACJA + KLIMATYZACJA

®

KRAKÓW
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KARTA EKSPLOATACJI URZ¥DZENIA
OPIS CZYNNOCI EKSPLOATACYJNEJ LUB NAPRAWY

12

WYKONA£

DATA
I PODPIS

FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.

0
WENTYLACJA + KLIMATYZACJA

KARTA ZG£OSZENIA REKLAMACJI LUB AWARII

KRAKÓW
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SERWIS FABRYCZNY
WENTYLACJA + KLIMATYZACJA

®

AUTORYZOWANY SERWISANT

®

30-832 Kraków
ul. Mierzeja Wilana 8
tel. (012) 653 27 66
fax: (012) 653 27 89

Klient:

Nazwa i adres obiektu:

Naprawa*:

gwarancyjna

Typ i wielkoæ centrali:

pogwarancyjna

Nr fabryczny centrali:

Data dostawy:

Data rozruchu:

*) Zakreliæ odpowiednie pole

Szczegó³owy opis zainstnia³ej awarii:

Data i podpis osoby zg³aszaj¹cej awariê
FRAPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.
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OFERUJEMY RÓWNIEÏ WYROBY WYSZCZEGÓLNIONE W KATALOGACH:
– CENTRALE KLIMATYZACYJNE
– T£UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK¥TNE
I KO£OWE
– KLAPY PRZECIWPO¯AROWE PROSTOK¥TNE
I KO£OWE
– URZ¥DZENIA REGULUJ¥CE ORAZ
ZAKAÑCZAJ¥CE UK£ADY WENTYLACYJNE
– REGULATORY ZMIENNEGO PRZEP£YWU
STRUMIENIA OBJÊTOŒCIOWEGO POWIETRZA
– KRATKI WENTYLACYJNE, £APACZE T£USZCZU,
NAWIEWNIKI STROPOWE
– KANA£Y I KSZTA£TKI O PRZEKROJU
PROSTOK¥TNYM
WENTYLACJA + KLIMATYZACJA

– KANA£Y I KSZTA£TKI O PRZEKROJU

®

KO£OWYM

KRAKÓW

PRZEDSIÊBIORSTWO
POLSKO-AUSTRIACKIE
P.U.H. „FRAPOL”
SPÓ£KA Z O.O.

PONADTO OFERUJEMY:
– FILTRY
– ELEMENTY MONTAÏOWE W SYSTEMIE „METU”

30-832 KRAKÓW
UL. MIERZEJA WIŒLANA 8
TELEFON: (012) 653-27-66
659-05-77
TELEFAX: (012) 653-27-89

– ZAWORY POWIETRZNE

fttp: www.frapol.com.pl
E-mail: klient@frapol.com.pl
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