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Ètyøhranný elektrický ohøívaè EO
Tento návod obsahuje dùleité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní
bezpeènosti si pøed pouitím výrobku dùkladnì pøeètìte následující pøedpisy a dodrujte je!

PODMÍNKY PROVOZU

- ohøívaè je urèen k ohøevu èistého proudícího vzduchu bez hoølavých nebo výbuných pøímìsí, výparù chemikálií,
hrubého prachu, sazí, mastnot, atp
- ohøívaè má krytí IP 20 a mùe pracovat v prostøedí s okolní teplotou od - 30°C do + 50°C
- výstupní teplota vzduchu z ohøívaèe nesmí pøekroèit +50°C
- rychlost vzduchu v ohøívaèi nesmí klesnout pod 2m/s
- ohøívaè mùe být instalován v jakékoliv pracovní poloze, tj. od vodorovné po svislou
- prùtok vzduchu v ohøívaèi je moný pouze ve smìru ipky, která je umístìna na pláti ohøívaèe
- pro zajitìní bezpeèného provozu musí být kontakty "bezpeènostního" a "havarijního termostatu pøipojeny na
vnìjí stykaè

KONTROLA

Po vybalení zkontrolujte zda:
1. plá není mechanicky pokozen
2. topné tyèe nejsou uvolnìny

MONTÁ OHØÍVAÈE

- ohøívaè se instaluje do potrubí stejných jmenovitých rozmìrù. Pøed instalací je vhodné opatøit pøíruby tìsnícím
materiálem. Od rozmìru hrany 500mm a více se doporuèuje spoj dotìsnit jednou nebo více C-sponami
- ohøívaè je vdy nutné umístit tak, aby byl zabezpeèen pøístup k resetovacímu tlaèítku havarijního termostatu
- ohøívaè musí být instalován zpùsobem, jen dovoluje jeho servis, údrbu nebo kompletní výmìnu
- je-li nutné upevnit ohøívaè k nosné konstrukci, je nejvhodnìjí pouít kovové konzole bez gumového profilu
- pøi instalaci musí být dodren smìr proudìní vzduchu, který udává ipka umístìná na pláti ohøívaèe
- instalace ohøívaèe musí zajistit, e nedojde k jeho uvolnìní a pádu
- ohøívaè mùe být izolován pouze nehoølavým materiálem napø. minerální vlnou
- ve vzdálenosti do 100 mm od plátì ohøívaèe a 500 mm od vstupního a výstupního hrdla se nesmí nacházet ádné
hoølavé pøedmìty
- v pøípadì instalace ohøívaèe na konec potrubí musí být jeho otevøený konec vybaven pevnou møíí nebo jiným
zaøízením, které zabrání dotýkat se topných tyèí
- doporuèuje se instalovat ohøívaè za ventilátor (nejménì 1m) ve smìru proudìní vzduchu, aby nedolo k tepelnému
zatíení motoru ventilátoru

KONTROLA EL. ZAP.

Pøed provedením elektrického pøipojení ohøívaèe zkontrolujte zda:
- uvnitø elektrické pøipojovací krabice není uvolnìný ádný z propojovacích kabelù. Jestlie ano, potom ho zapojte zpìt
dle schéma uvedeného na vnitøní stranì víka elektrické pøipojovací krabice. V pøípadì pochybností kontaktujte
nejbliího prodejce
- elektrické schéma zapojení souhlasí s popisem svorkovnice uvnitø elektrické krabice. Paklie nesouhlasí, kontaktujte
nejbliího prodejce

ELEKTROINSTALACE

- elektrické pøipojení ohøívaèe musí být provedeno autorizovaným a kvalifikovaným pracovníkem v oboru elektro. Pøitom
musí být dodreny platné národní pøedpisy a smìrnice
- pro vstup kabelù slouí prùchodky na boku ohøívaèe
- pøipojení ohøívaèe musí být provedeno pøesnì podle elektrického schéma zapojení, které je umístìné na vnitøní stranì
víka elektrické pøipojovací krabice
- znaèení svorek odpovídá elektrickému schématu uvnitø elektrické pøipojovací krabice
- elektrické parametry ohøívaèe jsou uvedeny na výrobním títku umístìném na boku ohøívaèe
- zpùsob regulace výkonu ohøívaèe øeí dodavatel, proto nemùe být popsán v tomto návodu. K regulaci je moné pouít
námi dodávané regulátory (RV1/2 nebo RV3 a externí èidla CKT, CPT, CPTO)

ZABEZPEÈENÍ

Pøed uvedením ohøívaèe do provozu zkontrolujte, zda instalace splòuje následující podmínky:
- mechanická montá splòuje podmínky uvedené v bodì "mechanická montá"
- elektrická instalace splòuje podmínky uvedené v bodì "kontrola el. zapojení" a "elektroinstalace"
- je zajitìno, e ohøívaè je zapínán pouze je-li v chodu ventilátor (viz. obrázek)
- výstupní teplota vzduchu z ohøívaèe nesmí pøekroèit +50°C
- minimální prùtok vzduchu ohøívaèem musí být 2m/s
- jestlie dojde k poklesu prùtoku vzduchu pod minimální stanovenou mez, musí být zabezpeèeno vypnutí ohøívaèe
- po vypnutí ohøívaèe by mìlo dojít k dochlazení topných tyèí a to nejménì 30 sekund (viz. obrázek)
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Zapnutí ohøívaèe musí být spojeno s chodem ventilátoru. (Nesmí dojít k zapnutí ohøívaèe bez toho, e ventilátor je v
chodu). Z tohoto dùvodu je více ne vhodné, pouít pro blokování chodu ohøívaèe èidlo prùtoku vzduchu v potrubí a to
buï typ DM0-50 (tlakový diferenèní spínaè) nebo AFS (spínaè prùtoku vzduchu).

PØEHØÁTÍ

Pøi provozu ohøívaèe mohou nastat následující dva poruchové stavy:
1. Pøehøátí ohøívaèe je stav, kdy teplota vzduchu v ohøívaèi pøesáhne
+ 90°C (+/- 10%). K tomuto stavu nejèastìji dochází pøi výpadku
elektrického proudu nebo pouitím pøíli výkonného ohøívaèe k
danému prùtoku. Pøi této teplotì pøeruí bezpeènostní termostat (je
souèástí ohøívaèe) pøívod proudu k topným tyèím. Tento termostat je
vybaven automatickým resetem, který po vychladnutí topných tyèí
znovu spojí pøívod elektrického proudu.
2. Havárie ohøívaèe je stav kdy teplota vzduchu v ohøívaèi dosáhne
teploty okolo + 120°C (+/- 10%). K tomuto stavu mùe dojít jestlie
jsou tyèe v zapnutém stavu a ventilátor z nìjakého dùvodu nedodává
vzduch. Pøi této teplotì pøeruí bezpeènostní termostat, je je
vybaven manuálním resetem (souèástí ohøívaèe) trvale pøívod
proudu k topným tyèím.
Jestlie k tomu dojde je nutné provést následující kroky:
- je nutné zjistit pøíèinu tohoto stavu a odstranit ji. Nejèastìjí pøíèinou bývá to, e topné tyèe jsou zapnuté a ohøívaèem
neproudí vzduch. Mùe to být zpùsobeno napøíklad zanesením filtru, uzavøením klapky v potrubí, porucha ventilátoru,
porucha zapojení (viz "elektroinstalace") atd
- jestlie je odstranìna pøíèina je moné provést manuální reset. Pøed provedením resetu musí být odpojen pøívod
elektrického proudu do ohøívaèe !!!

ÚDRBA

Provoz ohøívaèe nevyaduje ádnou údrbu.

KONTROLA

Pøed provedením jakékoliv kontroly je nutné, aby byl ohøívaè odpojen od elektrického pøívodu !!!
- doporuèuje se zkontrolovat pevnost vech spojù a zda nejsou zoxidované kontakty uvnitø elektrické pøipojovací krabice
- zkontrolovat upevnìní topných tyèí v ohøívaèi a zanesení prachem. Pøi èitìní nesmí být pouita ádná rozpoutìdla,
aby nedolo k pokození ohøívaèe.

SERVIS

Záruèní a pozáruèní servis provádí dodavatel nebo nìkterá z autorizovaných servisních organizací jejich seznam je k
dispozici u dodavatele.
Pøi objednávání servisního zásahu je nutné uvést popis závady a oznaèení ohøívaèe uvedené na výrobním títku.

ZÁRUKA

Na ohøívaèe je standardnì poskytována záruka 24 mìsícù.

ROZMÌRY

Instalaèní rozmìry
Smìr proudìní

Typ
EO-A1(A2)-40x20/6

Rozmìry [mm]
A

B

C

D

F

Hmotnost
G

400 200 423 223 250 540

EO-A1(A2)-40x20/14
EO-A1(A2)-50x25/8

EO-A1(A2)-60x30/14

Restartovací tlaèítko
havarijního termostatu

7,8

200

8,0

250

13,0

500 300 523 323 400 640

200
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13,0

200

11,5
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EO-A1(A2)-80x50/30

A

H

G

str.02

17,2

600 350 623 373 450 740

200

11,5

200

17,2

700 400 723 423 500 840

250

15,0

250

20,6

800 500 823 523 600 940

250

16,2

250

21,8

EO-A1(A2)-70x40/30
EO-A1(A2)-80x50/16
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200

EO-A1(A2)-60x35/30
EO-A1(A2)-70x40/16

25

600 300 623 323 400 740

EO-A1(A2)-60x30/30
EO-A1(A2)-60x35/14

5,8

500 250 523 273 350 640

EO-A1(A2)-50x30/22

Vývodky

[kg]

200
200

EO-A1(A2)-50x25/22
EO-A1(A2)-50x30/8

H

