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Přehled výrobků SAHARA MAXX® HS
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SAHARA MAXX® HS Typový klíč

Jednotka SAHARA MAXX®    Regulace    Příslušenství
2 Typový klíč
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3 Konstrukce jednotky

Obr. 3-1: Konstrukce jednotky

1: Ochranný koš ventilátoru
2: Ventilátor se širokými lopatkami
3: Sací dýza
4: Komora ventilátoru se svorkovnicí
5: Výměník
6: Opláš�ování výměníku
7: Základní listová žaluzie

SAHARA MAXX® HS Konstrukce jednotky
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4 Bezpečnost a upozornění pro uživatele
Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX® HS jsou vyvinuty na základě aktuálního
stavu techniky, norem a osvědčených předpisů, jsou vyráběny podle
odpovídajících EU a CZ norem.
Jednotky SAHARA MAXX® HS jsou provozně bezpečné a odpovídají
vysokému stupni kvality. Jsou především charakteristické svojí snadnou
obsluhou a údržbou.
Od každé jednotky však může hrozit nebezpečí uživateli nebo třetí osobě,
jednotka se může poškodit nebo může dojít i k jiným škodám. Z tohoto
důvodu je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.
Jednotka musí být provozována a její údržba musí být prováděna v souladu
s předpisy a uživatelskými normami, jejich nedodržení  může vést ke
zranění osob, poškození životního prostředí či k dalším škodám.
Upozornění v tomto návodu pomůže předejít zraněním, škodám na
zařízení i jiným škodám a vede k jistému, bezpečnému a spolehlivému
provozu jednotek SAHARA MAXX® HS.
V této kapitole se pojednává o bezpečnostních aspektech majících platnost
v celém návodu k používání jednotek SAHARA MAXX® HS.

4.1 Rozsah platnosti návodu k používání

Návod na obsluhu a údržbu zahrnuje nezbytné informace k následujícím
oblastem:

- Transport
- Montáž
- Instalace
- Připojení el.napětí
- Připojení medií
- Uvedení do provozu
- Obsluha
- Údržba, čištění i likvidace

4.2 Použité symboly

V předloženém návodu jsou pro zvláštní pasáže textu použity následující
symboly:

- symbol pro nový odstavec
• symbol pro výkonový pokyn
� symbol pro výsledek procesu

Bezpečnost a upozornění pro uživatele SAHARA MAXX® HS
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UPOZORNĚNÍ!
Zde se nacházejí doplňující informace o hospodárném použití jednotek
SAHARA MAXX® HS.

RECYKLACE
Tento symbol vede k řádnému opětovnému použití balících materiálů a
vysloužilých konstrukčních dílů (rozdělených dle použitých materiálů).

Následující symboly použité v návodu slouží jako bezpečnostní pokyny.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Tento symbol je uveden u činností, při nichž hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.

ŠKODY NA ZDRAVÍ!
Tímto symbolem jsou označeny upozornění, příkazy a zákazy, jejichž
nerespektováním může dojít ke zranění osob, či vzniknout škoda na
jednotce nebo zařízení budov.

NEBEZPEČÍ OD ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE!
Tento symbol varuje před zraněními a škodami způsobenými zavěšeným
břemenem.

NEBEZPEČÍ OD VYSOKÝCH POVRCHOVÝCH TEPLOT!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním
může dojít ke zraněním či škodám, způsobenými vysokými povrchovými
teplotami.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ OD OSTRÝCH HRAN!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním
může dojít ke zraněním či škodám, způsobenými ostrými hranami.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ VLIVEM VYSOKÝCH TLAKŮ!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním
může dojít ke zraněním či škodám, způsobenými vysokými tlaky topného či
chladícího media.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ VLIVEM ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním
může dojít ke zraněním či škodám, způsobenými rotujícími částmi jednotky
či příslušenství.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ VLIVEM VYSOKÝCH TEPLOT TOPNÉHO
MÉDIA!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním
může dojít ke zraněním či škodám, způsobenými vysokou teplotou topného
media.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ VLIVEM HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ!
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním
může dojít ke zraněním či škodám, způsobenými vlivem hořlavých
materiálů.

SAHARA MAXX® Bezpečnost a upozornění pro uživatele
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ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Tato značka varuje před škodami životního prostředí, nebo dává informaci
o stávajících národních předpisech týkajících se ochrany životního prostředí.

ŠKODY NA JEDNOTCE
Symbol označující upozornění, příkazy a zákazy, jejichž nerespektováním
může dojít k poškození základní jednotky, příslušenství nebo regulace.

ŠKODY ZPŮSOBENÉ ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM
Tato značka je umístěna před činnostmi, při kterých může dojít k poškození
regulační elektroniky jednotky vlivem elektrostatického výboje.

4.3 Bezpečnost práce

Při instalačních, konfiguračních a opravářských pracích dbejte na následující
upozornění

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Odpojte jednotku od napětí a zajistěte ji proti opětovnému zapojení.
Ujistěte se, že je jednotka bez napětí, uzemněte ji a zkratujte a zakryjte
nebo ohra�te okolní části, které vedou elektrický proud. Následkem by
mohla být těžká zranění nebo smrt.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Při připojování a/nebo seřizování vytápěcích jednotky SAHARA MAXX® HS
dbejte na to abyste předtím, než se budete dotýkat plošných obvodů a
elektrických součástek, byli staticky vybití

• Výkyvy resp. odchylky sí�ového napětí nesmí překročit mezní hodnoty
uvedené v technických údajích, v opačném případě nelze vyloučit výpadky a
mezní stavy.

4.4 Použití

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX® HS jsou instalovány v průmyslových,
skladových, prodejních i výstavních halách tj. v normálním prostředí podle
ČSN EN 60 721-3-3, a slouží k vytápění, větrání, nebo filtrování vnitřního či
vnějšího vzduchu. Jako příslušenství je možno objednat filtry, směšovací
komory, prvky strany sání, závěsy a konzole či ovladače s příslušnými čidly.

Ke správnému použití je třeba také respektovat nejen tento návod k
používání, ale i další dílčí návody, týkající se příslušenství jednotek SAHARA
MAXX® HS.

Jiné použití, než je výše uvedeno, není pokládané za správné užití jednotek.
Za škody způsobené nesprávným užitím jednotek neručí výrobce ani
dodavatel. Riziko nese sám uživatel.

Nesprávné použití

Bezpečnost a upozornění pro uživatele SAHARA MAXX® HS
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ŠKODY NA ZDRAVÍ!
Jednotky SAHARA MAXX řady HS nesmí být provozovány:

- v prostředí s nebezpečím výbuchu

- v prostředí s vysokou prašností a vlhkostí

- v prostředí se silným elektromagnetickým polem

- v prostředí s agresivní atmosférou, která např. může poškodit plastové díly

4.5 Bezpečnostní předpisy a normy

Při montáži, elektrickém zapojování, uvádění do provozu, opravách a
údržbě vytápěcích jednotek SAHARA MAXX® HS je nutno respektovat
platné bezpečnostní předpisy, normy a obecně uznávaná technická
pravidla.

• ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro
elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrické
kvalifikace.

• ČSN 33 2000.. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

• ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

• ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti
stavebních hmot.

4.6 Úpravy a změny

Na vytápěcí jednotce SAHARA MAXX® HS nebo jejích komponentech nesmí
nikdo provádět žádné změny.

Jakákoliv změna na jednotce nebo jejích komponentech znamená pro
jednotku SAHARA MAXX® HS ztrátu záruky i prohlášení o shodě.

4.7 Náhradní díly

V případě použití náhradních dílů je povoleno použít pouze a jen originální
náhradní díly. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody ani případná
zranění osob, zapřičiněná použitím neoriginálních náhradních dílů.

4.8 Výběr personálu a jeho odborná kvalifikace

UPOZORNĚNÍ!
Každá osoba, která je pověřena prací na jednotce SAHARA MAXX®,HS si
musí přečíst návod k používání a porozumět mu.
Montáž / uvedení do provozu / údržby / opravy: Pouze prostřednictvím
vyškoleného a poučeného personálu z oboru topení a vzduchotechniky.
Elektrická instalace: Pouze školení pracovníci v oboru elektrotechniky a
kvalifikací dle §6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78Sb.
Všichni odborníci musí být schopní vyhodnotit práce, které jim byly svěřeny,
rozpoznat a zabránit možným nebezpečím.

SAHARA MAXX® HS Bezpečnost a upozornění pro uživatele
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Technický popis SAHARA MAXX® HS

5 Technický popis
5.1 Popis funkce

Vytápěcí jednotka SAHARA MAXX® HS je sestavená z ventilátoru a
výměníku s opláš�ováním. Pláš� výměníku je vyroben z nerezu.
Na výdechové straně jednotky je  instalována jedna z 8 typů výdechových
žaluzií (viz kodové značení jednotky na str. 3).  zadní strana jednotky je
osazena axiálním ventilátorem s ochranným košem zabezpečujícím
ventilátor před poškozením i obsluhu před případným zraněním.

Zadní strana jednotky je pak přizpůsobena k připojení prvků příslušenství,
sloužící k zabezpečení filtrace vzduchu nebo k přivedení čerstvého vzduchu.
Na boční straně ventilátorové skříně jsou nanýtované matice k zavěšení
jednotky prostřednictvím konzol nebo závěsů na stěnu či pod strop.

5.2 Rozměry jednotky a umístění připojení výměníku

5.2.1 Funkce jednotky - W

Obr. 5.1 Rozměry jednotky a umístění připojení výměníku

Tabulka rozměrů pro provedení: W - pouze topení / topná voda
Provedení výměníku: X, Y - Fe/Fe žárově zinkovaný, eliptické trubky (max. 180°C,

       1RR - 1,6MPa, 2RR - 1MPa)

 Rozměr / Velikost 1 2 3 4
 A 642 738 866 1026
 B 532 628 756 916
 C 387 387 387 452
 E (EExe) 120 120 140 140
 E (EExd) 150 150 170 170
 G 418 514 642 802
 H 451 547 675 835
 I 300 300 400 400
 J 273 273 273 348
 K 457 553 681 841
 L (pro Cu/Al, Cu/Cu) 399 447 511 591
 L (pro Fe) 361 409 473 553
 M 470 566 694 854

Tab. 5-1: Rozměry jednotek
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SAHARA MAXX® HS Doprava a manipulace

Obr. 5.2 Rozměry jednotky a umístění připojení výměníku - pouze topení párou

5.1.2 Funkce jednotky - S

Tabulka rozměrů pro provedení:
      S — pouze topení / pára

 Rozměr / Velikost 1 2 3 4
 A 642 738 866 1026
 B 532 628 756 916
 C 387 387 387 452
 E 60 81 100 112
 G 418 514 642 802
 H 451 547 675 835
 I 300 300 400 400
 J 273 273 273 348
 K 457 553 681 841
 L (pro Cu/Al, Cu/Cu) 399 447 511 591
 L (pro Fe) 361 409 473 553
 M 470 566 694 854

Tab. 5-2: Rozměry jednotek
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5.3 Meze použití

UPOZORNĚNÍ!
Všechny ostatní důležité údaje o výkonech, rozměrech, hmotnostech,
připojovacích hrdlech, akustických datech najdete uvedené v katalogu
„Projekční data“ jednotek SAHARA MAXX® HS“.

Max. teplota okolí -20°C až +40°C
Provozní napětí 3 x 400 V
Stupeň krytí IP 54
Příkon elektromotoru viz. typový štítek

Max. provozní teplota 130°C
Max. tlak topného média 1RR - 1,6 MPa; 2RR - 1,0MPa

Max. provozní teplota 160°C
Max. tlak topného média 1RR -1,6 MPa; 2RR - 1,0MPa

 Výměník Fe/FeZn

 Výměník  nerez

 Topná jednotka

Hmotnosti jsou pro jednotky se základní listovou žaluzií a 2-ot. motor

Technický popis SAHARA MAXX® HS

HS11 46 3,8

HS12 67 7,2

HS13 71 10,1

HS21 63 5,2

HS22 90 10,1

HS23 96 15,3

HS31 88 7,4

HS32 127 14,4

HS33 140 21,5

HS41 123 10,7

HS42 177 20,9

HS43 197 30,1

Objem výměníku          
Fe/Zn, nerez              

kg

Velikost Hmotnost s výměníkem 
Fe/Zn, nerez              

kg

Hmotnost jednotky a objem výměníku

Jednotky jsou vyrobeny ze zvláště odolného nerezu V4A.
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SAHARA MAXX® HS Doprava a manipulace

6 Doprava a manipulace

6.1 Doprava
Pro dopravu i skladování je nutné dodržovat pokyny výrobce (viz. značky na
obalu).

UPOZORNĚNÍ!
• Zkontrolovat kompletnost dodávky podle dodacího listu na správnost a

úplnost.
• Pro opětovnou dopravu a skladování použít opět originální obaly!

ŠKODY NA JEDNOTCE!
• Zkontrolovat nepoškozenost jednotky po dopravě

UPOZORNĚNÍ!
Chyby v množství nebo dopravní škody mohou být vybaveny pouze
prostřednictvím pojištění dopravy, pokud jsou škody potvrzeny vedoucím
dopravní firmy.

6.2 Manipulace a doprava jednotky
• Jednotku uchopit nebo zavěsit pouze přes spodní hrany mimo

výdechových prvků případně zavěsit pomocí závěsů k tomu určených a
označených!

Při použití zdvíhacích a dopravních prostředků použít pouze prostředky s
dodatečnou nosností.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZAVEŠENÝMI BŘEMENY!
Vytápěcí jednotku nedopravovat nad osobami.

ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB!
Nepoužívat poškozené nosné prostředky.
Zdvižným vozíkem dopravovat pouze jednotky umístěné na paletě. Zajistit
polohu proti překlopení.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI!
Při transportu nosit rukavice, bezpečnostní obuv a ochranný oděv.

6.3 Skladování
Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX® HS chránit před vlhkostí resp. znečiště-
ním a skladovat v prostorách chráněných proti povětrnostním podmínkám,
které splňují parametry prostředí ve třídě IE 12 dle ČSN 60 721-3-1.

UPOZORNĚNÍ!
Přípustné skladovací podmínky:
Teplota vzduchu: -25 °C až 40 °C
Vlhkost vzduchu: 50 až 85% r.v., bez kondenzace
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Montáž SAHARA MAXX® HS

7  Montáž

7.1 Nosnost montážního místa

UPOZORNĚNÍ!

Místo montáže musí být vhodné pro trvalé pojmutí hmotnosti vytápěcí
jednotky a eventuálně je musí prověřit statik nebo architekt.

K upevnění se na ventilátorovém modulu nacházejí dvakrát 4 matice M10 —
viz obr. 5-1 a 5-2. Připevňovací materiál je přiložen u závěsů.

7.2 Podstropní montáž
Je třeba naplánovat: výšku zavěšení, vzdálenost jednotek a minimální
vzdálenost od stropu.

Max. výška zavěšení při podstropní
montáži

UPOZORNĚNÍ!

Maximální výška zavěšení při montáži na strop se mění v závislosti na
teplotě výdechu, nižších stupňů otáček a nižším objemovém proudu
vzduchu kvůli příslušenství.

Minimální vzdálenost od stropu A (viz obr. 7-1)

Minimální vzdálenost od stropu je nutná pro nasávání dostatečného
množství vzduchu a zachování přístupu v případě servisu a údržby.

Velikost 1 2 3 4

Rozměr A (mm) 300 300 400 400

Obr. 7.1 Výška zavěšení při
podstropní montáži

Údaje v tabulce jsou
orientační hodnoty a platí pro
teplotu výdechu ∆15 až 20 K
nad pokojovou teplotou

HS11 11,5

HS12 9,8

HS13 9

HS21 14

HS22 13

HS23 12

HS31 13

HS32 12

HS33 11

HS41 14,5

HS42 13

HS43 12

Velikost Výška zavěšení  

max. (m)
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SAHARA MAXX® HS Montáž

Vzdálenost jednotek při montáži pod strop (viz obr. 7-2)

Pro dosažení celoplošného pokrytí místnosti doporučujeme tyto vzdálenosti
jednotek:

Montáž oběhové jednotky na strop se závěsem „strop“ (ZHx.560x) viz obr.
7—7 a směšovací jednotky viz obr. 7-8.

7.3 Nástěnná montáž

Je třeba pamatovat na: minimální výšku, směr výdechu proudu vzduchu,
vzdálenost jednotek (mezi sebou) a minimální vzdálenost od stěny (viz
dole).

ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB!
Minimální montážní výška nad podlahou činí 2,5 m.

UPOZORNĚNÍ!
Z tepelně technických důvodů by se vytápěcí jednotky při montáži na stěnu
neměly umís�ovat příliš vysoko, aby i ve výšce podlahy bylo zaručeno
promíchávání vzduchu.

Směr výdechu proudu vzduchu
Směr výdechu je nutné nastavit tak, aby v místnosti nedocházelo ke vzniku
průvanu. Proudění primárního vzduchu nesmí být nasměrováno proti zdím,
nosníkům, jeřábům, regálům, sloupům nebo podobným překážkám!

Doporučené vzdálenosti jednotek při montáži na stěnu
(viz obr. 7-3)
Vzdálenosti jednotek mezi sebou závisí na potřebě tepla, počtu jednotek a
jejich uspořádání.

Minimální vzdálenost od stěny A
(viz obr. 7-3)
Minimální vzdálenost od stěny je nutná pro nasávání dostatečného vzduchu
a zachování přístupu v případě servisu a údržby.

Velikost 1 2 3 4

Rozměr A (mm) 300 300 400 400

Obr. 7-2:   Vzdálenosti jednotek od sebe při montáži pod strop



7353230 - 08/2006 (CZ)
16 Návod k používání

Obr. 7-3:  Vzdálenosti jednotek od sebe při montáži na stěnu

Dosah (viz. obr. 7-4)
Dosahy proudu vzduchu při montáži na stěnu

Údaje v tabulce jsou orientační hodnoty a platí pro teplotu výdechu ∆15 až 20 K
nad pokojovou teplotou.

Montáž SAHARA MAXX® HS

Montáž oběhové jednotky na stěnu  se závěsem „Modular“ (ZHx.550x) viz
obr. 7-5, se závěsem „Kompakt C“ (ZHx.530x) viz obr. 7-6, a směšovací
jednotky se závěsem „Modular“ viz obr. 7-9.
Montáž oběhové jednotky pod strop se závěsem „Podstropní“ (ZHx.560x)
viz obr. 7-7, a směšovací jednotky se závěsem „Podstropní“ viz obr. 7-8.

Velikost Dosah (m)

HS11 7,2

HS12 5,5

HS13 5

HS21 7,5

HS22 5,8

HS23 5

HS31 7,8

HS32 6,5

HS33 6,4

HS41 8,8

HS42 8,2

HS43 7,5
Obr. 7-4:  Dosah proudu vzduchu
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SAHARA MAXX® HS Montáž

7.4 Montáž jednotky

UPOZORNĚNÍ!
Vytápěcí jednotky je nutné namontovat bezpečně, spolehlivě a opticky
správně.  Z tohoto důvodu se doporučuje použít závěsy výrobce jednotek.

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Je bezpodmínečně nutné dbát na upevnění jednotek bez pnutí, zkroucení a
vibrací.

UPOZORNĚNÍ!
Vytápěcí jednotky je nutné při montáži na strop vždy montovat vodorovně,
aby bylo možné odvzdušňování a vyprazdňování výměníku tepla.
Upevňovací body: Vytápěcí jednotky je nutné přišroubovat minimálně na 4
upevňovacích bodech. Je třeba použít šrouby z přepravního zařízení/
zajištění.
Dbejte na ochranu laku při navařování potrubí.

UPOZORNĚNÍ!
Provozování při dokončování stavby: Není přípustné provozovat jednotky v
prašném prostředí, zejména při provádění dokončovacích stavebních prací
jako je vrtání a broušení betonu, řezání sádrokartonu, broušení podlah apod.



7353230 - 08/2006 (CZ)
18 Návod k používání

Montáž SAHARA MAXX® HS

Obr. 7-7

Obr. 7-5

Obr. 7-6
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SAHARA MAXX® HS Montáž příslušenství

Obr. 7-8

Obr. 7-9

U směšovacích jednotek je příruba pro připevnění příslušenství
namontována ve výrobním závodu, u oběhových jednotek je nutné přírubu
( ZHx.5200) objednat jako příslušenství a namontovat ji na místě instalace
jednotky.
Směšovací komory musí být u nástěnného provedení v takové poloze, aby
přisávací klapky byly umístěny svisle (viz. obr. 7-9).
Jako první modul příslušenství je nutné namontovat bu� Pružný nástavec
(ZHx.2500) nebo Kanál 150 (ZHx.2600). Viz příklady montáže na obr. 7-8 a 7-9.

ZH#.35 xx

ZH#.50 xx

ZH#.30 xx

ZH#.20 xx

ZH#.36 xx

ZH#.25 event. 26

ZH#.56 xx

ZH#.31 xx

ZH#.51 xx

ZH#.29 xx

ZH#.5505

ZH#.21 xx

ZH#.36 xx

ZH#.25 xx
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Připojení médií SAHARA MAXX® HS

8 Připojení médií

8.1 Potrubní přípojka

UPOZORNĚNÍ!
Přívodní potrubí a zpětné potrubí je nutné položit tak, aby se zabránilo
vzniku mechanických pnutí na výměníku tepla a byla zaručena dobrá
přístupnost k vytápěcí jednotce při údržbě a opravách.

Přípojné vedení: Odvzdušnění vedení a výměníku tepla musí být zajištěno
na místě instalace!

Přívod/zpětný tok topného média: Dodržujte značení přípojek!

ŠKODY NA JEDNOTCE!
Při montáži potrubí je nezbytně nutné přípojky topného média přidržet
hasákem popř. kleštěmi (viz obr. 8-1).

Obr. 8-1: Připojení vytápěcí jednotky k potrubí
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SAHARA MAXX® HS Elektrické zapojení

9 Elektrické zapojení
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací dle §6
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.

UPOZORNĚNÍ!
Při elektrickém zapojování jednotky je nutno dodržovat předpisy pro
bezpečnost provozu a obecně uznávaná technická pravidla.
•  ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy.

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k
užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

•  ČSN 33 2000-.. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

9.1 Schémata elektrického zapojení

Elektrické zapojení vytápěcích jednotek SAHARA MAXX® je nutné provést
pouze podle platných schémat el. zapojení.  Schéma elektrického zapojení
je umístěno na vnitřní straně víka elektroskříně jednotky nebo přiloženo
jako samostatný list.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Ve schématech zapojení se neudávají žádná ochranná opatření. Při
zapojování musí být vždy zohledněny platné normy a předpisy.

Řídící / výnová elektronika Jištění

MATRIX 2001, 3001 B 10 A

MATRIX 2002, 3002, 4002 B 16 A

MATRIX 2003, 3003, 4003 B 16 A

MATRIX 4004 B 10 A

Tab. 9-1: Jištění
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9.2 Svorkovnice nebo elektroskříň

Vytápěcí jednotka SAHARA MAXX® HS je v závislosti na modelové variantě
dodávána s
-  plastovou elektroskříní nebo
-  elektroskříní z nerezu.

Obr. 9-2: Svorkovnice / Elektroskříň

Plastová svorkovnice
Uvnitř plastové svorkové skříně se nachází svorkovnice a (podle provedení)
eventuálně další elektrotechnické vestavby.

Elektroskříň z nerezu
Uvnitř elektroskříně z nerezu se nachází regulační/výkonová elektronika
(MATRIX 2001/3001, 2002/3002/4002, 2003/3003/4003, 4004).

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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SAHARA MAXX® HS Elektrické zapojení

9.3 Zapojení ovladače MC 3xx

Zapojení komponentů se provádí přes svorkovnici. Ta se nachází v plastové
elektroskříni, která je podle provedení přípojek médií namontována vpravo
nebo vlevo na ventilátorové skříni.

UPOZORNĚNÍ K OVLADAČŮM!
Schémata zapojení jsou přiložena k příslušným ovladačům resp. ke skříni s
mezisvorkami.
K připojení použijte tyto řídicí kabely:
- řídicí vodiče podle provedení přístroje a místních předpisů
- připojení termokontaktu řídicím kabelem 0,5 mm2 se stíněním z plastové
  fólie kašírované hliníkem, např. J-Y(ST)Y 2x2x0,8.

UPOZORNĚNÍ K JINÉ REGULACI!
Přesné připojení jednotlivých agregátů (ventilátor, protimrazová ochrana
atd.) naleznete na příslušném schématu elektrického zapojení připojeném k
jednotce.
Dříve než začnete se zapojováním, porovnejte objednávkový klíč
elektrického vybavení jednotky se schématem elektrického zapojení,
zda se shodují.
U dvoustupňových motorů je nutné připojení zhotovit s levotočivým polem.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před otevřením připojovací skříně jednotky je nutné vytápěcí jednotku ve
všech pólech odpojit od sítě.
• Zapojení provádějte pouze podle schématu elektrického zapojení dané
   jednotky
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9.3.1 Schéma připojení svorek pro dvoustupňové třífázové motory s vnějším rotorem

- s termokontakty
- skluzové zapojení
- schémata vinutí ∆/Y
- bez přepínání napětí!
- provozní napětí: viz typový štítek

2-stupňový provoz
- s dvoustupňovým ovladačem GEA (MC302/MC332)
- spojovací kabel: 6 + PE = 7 připojovacích žil
- stíněné vedení: 2 připojovací žíly TK

1-stupňový provoz
- s jednostupňovým ovladačem GEA (MC301/MC331)
- spojovací kabel: 3 + PE = 4 připojovací žíly
- stíněné vedení: 2 připojovací žíly TK

Jednostupňový provoz ve stupni II

Jednostupňový provoz ve stupni I

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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SAHARA MAXX® HS Elektrické zapojení

9.4 Přehled řídicích a regulačních desek GEA MATRIX®

Řídicí nebo regulační desky GEA MATRIX jsou zabudovány ve spínací skříni.
Na následujícím přehledu jsou zobrazeny různé regulační desky. Abyste
mohli provést nutná zapojení, jsou na následujících nákresech desek
zobrazeny zabudované typy regulátorů. Typ regulátoru (např. MATRIX
3001) je uveden na schématu zapojení na vnitřní straně víka spínací skříně
nebo na nálepce na desce.

U jednotlivých komponent určených k zapojení naleznete vždy tabulku, na
které je uvedena informace, zda je možné tuto komponentu zapojit k
dodané výbavě regulátoru.

9.4.1 Regulátory MATRIX 2001 a MATRIX 3001

- připojení k síti
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 200x
- vnější prostorové čidlo

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 200x/300x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup

Obrázek 9-4: Typ regulátoru MATRIX 2001 a MATRIX 3001

MATRIX
2001 3001
�

MATRIX
2001 3001

�
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9.4.2 Regulátory MATRIX 2002 a MATRIX 3002

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie (ve spojení s MATRIX

3000)
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 200x
- vnější prostorové čidlo

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 200x/300x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup

Obr. 9-5: Regulátory MATRIX 2002 a MATRIX 3002

MATRIX
2002 3002 4002 4002+IO
�

MATRIX
2002 3002 4002 4002+IO

�

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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9.4.3 Reglátory MATRIX 4002 a MATRIX 4002+IO

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení směšovací klapky
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 300x/400x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- vnější čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup
- vnější ventilátor na odvod vzduchu

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení směšovací klapky
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 300x/400x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- vnější čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup digitální
- vnější ventilátor na odvod vzduchu
- vnější řídicí vstupy IO-desky
- požadavek regulace - provoz topení nebo

chlazení (pot. -volné hlašení)

Obr. 9-6: Regulátory MATRIX 4002 a MATRIX 4002+IO

MATRIX
2002 3002 4002 4002+IO

�

MATRIX
2002 3002 4002 4002+IO

�
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9.4.4 Regulátory MATRIX 2003 a MATRIX 3003

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie (ve spojení s MATRIX

3000)
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 200x
- vnější prostorové čidlo

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 200x/300x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup

Obr. 9-7: Regulátory MATRIX 2003 a MATRIX 3003

MATRIX
2003 3003 4003 4003+IO
�

MATRIX
2003 3003 4003 4003+IO

�

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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9.4.5 Regulátory MATRIX 4003 a MATRIX 4003+IO

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení směšovací klapky
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 300x/400x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- vnější čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup
- vnější ventilátor na odvod vzduchu

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení směšovací klapky
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 300x/400x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- vnější čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup
- vnější ventilátor na odvod vzduchu
- vnější řídicí vstupy IO-desky
- požadavek regulace - provoz topení nebo

chlazení (pot. -volné hlašení)

Obr. 9-8: Reglulátory MATRIX 4003 a MATRIX 4003+IO

MATRIX
2003 3003 4003 4003+IO

�

MATRIX
2003 3003 4003 4003+IO

�
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9.4.6 Regulátory MATRIX 4004 a MATRIX 4004+IO

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- zapojení směšovací klapky
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 300x/400x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- vnější čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup
- vnější ventilátor na odvod vzduchu

- připojení k síti
- zapojení sek. žaluzie
- externí ventil
- zapojení směšovací klapky
- zapojení ovladače
- zapojení dalších jednotek s MATRIX 300x/400x
- čidlo přívodu
- vnější prostorové čidlo
- vnější čidlo
- čidlo teploty výstupního vzduchu
- provozní a poruchové výstupy
- vnější řídicí vstup
- vnější ventilátor na odvod vzduchu
- vnější řídicí vstupy IO-desky
- požadavek regulace - provoz topení nebo

chlazení

Obr. 9-9: Regulátory MATRIX 4004 a MATRIX 4004+IO

MATRIX
4004 4004+IO
�

MATRIX
4004 4004+IO

�

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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9.5 Montáž ovladače

Veškeré ovladače IP54 obsahují integrované čidlo pokojové teploty. Toto
čidlo může být použito, pokud bude ovladač umístěn v místnosti na
optimálním místě pro teplotní regulaci mimo jednotku SAHARA MAXX. U
všech ovladačů IP54 je volně přiloženo externí čidlo.

UPOZORNĚNÍ!
Místo montáže čidla pokojové teploty má rozhodující vliv pro přesnost
teplotní regulace v místnosti. Čidlo proto (viz obrázek 6-8):
- nemontujte vedle dveří, oken nebo podávacích oken apod., jelikož

intenzívní pohyb vzduchu zkresluje naměřené hodnoty
- nemontujte na studené nebo teplé stěny (např. vnější ze�, komín), jelikož

teplota zdi zkresluje naměřené hodnoty
- nemontujte za závěsy a záclony, jelikož izolující vrstvy vzduchu zkreslují

naměřenou hodnotu
- nemontujte v bezprostřední blízkosti výdechové mřížky jednotek, jelikož

teplota vydechovaného vzduchu zkresluje naměřenou teplotu.

Obr. 9-10: Montáž čidla pokojové teploty/ovladače

Informace k upevnění ovladače na stěnu naleznete v návodu příslušného
ovladače. Zde naleznete také odpovídající šablony pro vrtání otvorů do
stěny.
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9.6 Elektrické zapojení s GEA MATRIX®

9.6.1 Zapojení sí	ového napětí pro jednotky s provozním napětím 400V

1: Napájení 400 V AC / 50 Hz, jištění na místě
instalace max. B 16 A

2: Připojení k 1. jednotce; L1, L2, L3 k přepínači
ventilátoru

3: Připojení k 2. jednotce; L1, L2, L3 k přepínači
ventilátoru

4: K dalším jednotkám

• Sí�ové napětí připojte podle vedle uvedeného
schématu zapojení.

• U 2-otáčkových ventilátorů je napětí zapojeno dle
schématu zapojení, tzn. 2 fáze (např. L1 a L3) jsou
opačně zapojeny

Obr. 9-11: Zapojení sí�ového napětí pro jednotky s provozním napětím 400V

9.6.2 Zapojení řídicích vedení

Upozornění!
Pro připojení používejte následující řídicí kabely:

- u krátkých vedení a/nebo v prostředí bez rušivých vlivů: vícežilový řídicí
kabel 0,5 mm2 odstíněný fólií potaženou hliníkem
např. J-Y(ST)Y 1x2x0,8 / 3x2x0,8 / 4x2x0,8

- u delších vedení a/nebo v rušivém prostředí: vícežilový řídicí kabel 0,5 mm2

odstíněný měděným výpletem

MATRIX
2002 3002 4002 4002+IO
2003 3003 4003 4003+IO
� � � �
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Spojení ovladač — vytápěcí jednotka bez ovládání
ventilů

Na ovladači MATRIX OP21 je povoleno provozovat
pouze přístroje s regulačním vybavením MATRIX
200x.

• Řídicí vedení připojujte podle vedle uvedeného
schématu zapojení.

- Řídicí vedení: viz upozornění na str. 36 dole.

Obr. 9-12: Spojení ovladač — klimatizační jednotka bez ventilů

Spojení první jednotka — další jednotka bez
ovládání ventilů

Další jednotky mohou být vybaveny pouze MATRIX
200x.

• Řídicí vedení připojujte podle vedle uvedeného
schématu zapojení.

- Řídicí vedení: viz upozornění na str. 36 dole.

Obr. 9-13: Spojení první jednotka — další jednotka bez
ovládání ventilů

MATRIX
200x 300x
� �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
�
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Spojení první jednotka MATRIX 300x — další
jednotka MATRIX 200x

Na jednotkách s regulačním vybavením MATRIX
300x je možné provozovat přístroje s regulačním
vybavením MATRIX 200x.

• Řídicí vedení připojujte podle vedle uvedeného
schématu zapojení.

- Řídicí vedení: viz upozornění na str. 34-35 dole.

Obr. 9-14: Spojení první jednotka - další jednotky

9.6.3 Zapojení sběrnicových spojení

Spojení ovladač — účastník sítě

Při napojení ovladače MATRIX OP21 do sítě MATRIX.NET
je nutné použít dvoužilové sběrnicové linky.

• Sběrnicové vedení připojujte podle vedle
uvedeného schématu zapojení.

- Jako sběrnicový vodič doporučujeme následující
kabel: CAN-BUS flexible 2 x 2 x .... mm2

Upozornění: Pro připojení používejte pouze
datové kabely podle EN 50170, jejichž žíly jsou
párově zkroucené a které jsou odstíněné.

Obr. 9-15: Spojení ovladač - účastník sítě

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
�

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
�
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Spojení ovladač - vytápěcí jednotka

S ovladači MATRIX OP30 až MATRIX OP51 je
dovoleno provozovat pouze přístroje s regulačním
vybavením MATRIX 3000/4000.

• Sběrnicové vedení připojujte podle vedle
uvedeného schématu zapojení.

- Jako sběrnicový vodič doporučujeme následující
kabel: CAN-BUS flexible 2 x 2 x .... mm2

Upozornění: Pro připojení používejte pouze
datové kabely podle EN 50170, jejichž žíly jsou
párově zkroucené a které jsou odstíněné.

Obr. 9-16: Spojení ovladač - vytápěcí jednotka

Spojení první jednotka - další jednotky

Při nasazení přístrojů se stejnou regulační
elektronikou jako MATRIX 300x/400x je nutné
použít dvoužilové sběrnicové linky.

• Sběrnicové vedení připojujte podle vedle
uvedeného schématu zapojení.

- Jednotlivé přístroje smějí být vybaveny regulací
MATRIX 400x nebo MATRIX 300x.

- Jako sběrnicový vodič doporučujeme následující
kabel: CAN-BUS flexible 2 x 2 x .... mm2

Upozornění: Pro připojení používejte pouze
datové kabely podle EN 50170, jejichž žíly jsou
párově zkroucené a které jsou odstíněné.

Obr. 9-17: Spojení první jednotka - další jednotky

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �
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9.6.4 Zapojení venkovního čidla (volba)

1:Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 34-35 dole)

• Venkovní čidlo připojte podle schématu zapojení.

Obr. 9-18: Zapojení venkovního čidla (volba)

9.6.5 Zapojení čidla na přívodním vedení (volba)

1:Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 34-35 dole)

• Venkovní čidlo na přívodním vedení připojte
podle schématu zapojení.

- Spojení následuje na desku MATRIX 300x/400xObr. 9-19: Zapojení čidla na přívodním vedení

9.6.6 Zapojení prostorového čidla

1: Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 34-35 dole)

• Prostorové čidlo nebo čidlo zpětného vzduchu
připojte podle schématu zapojení.

- Zapojení může:
- při MATRIX 200x k ovladači OP21
  (svorkovnice 12, 13)
- při MATRIX 300x/400x přímo k ovladači

Obr. 9-20: Zapojení prostororového čidla

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
� � � �
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9.6.7 Zapojení čidla na přívodu (volba)

1: Připojovací kabel
(viz upozornění na str. 34-35 dole)

• Čidlo na přívodu připojte podle schématu
zapojení.

Obr. 9-21: Zapojení čidla na přívodu

9.6.8 Zapojení provozního a poruchového hlášení

U regulátorů existuje možnost snímat provozní a
poruchová hlášení přes beznapě�ové kontakty.
Zatížení kontaktů při 230 V AC činí max. 4 A
ohmicky / 2 A induktivně.

• Připojení prove�te podle schématu zapojení.
Provoz: Uzavřený kontakt na svorce 120-121.

Porucha: Uzavřený kontakt na svorce 124-125.

Obr. 9-22: Zapojení provozního a poruchového hlášení

9.6.9  Zapojení funkčního vstupu

Funkční vstup může být obsazen podle dodaného
provedení přístroje různými funkcemi.

Pro aktivaci funkce musí být kontakt:

- uzavřen během nočního režimu

- otevřen u vypnutého přístroje s protimrazovou
ochranou.

- u dveřního kontaktu je uzavřen

Pro změnu funkce je potřebný servisní software
MATRIX.PC.

• Zapojení provádějte podle schématu zapojení.
Smyčkový odpor nesmí překročit 500 Ω.

Obr. 9-23: Zapojení funkčního vstupu

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �
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9.6.10 Zapojení funkčních vstupů a funkčních výstupů

Funkční vstupy
Funkční vstupy mohou být obsazeny různými
funkcemi.
- Normální režim
- Noční režim
- Volný režim (Funkce těchto režimů lze

programovat pomocí servisního softwaru
MATRIX.PC)

- Vypnutí jednotky (bez protimrazové ochrany
místnosti)

Smyčkový odpor nesmí překročit 500 Ω.

Funkční výstupy
Regulace obsahuje 2 funkční výstupy:
- Požadavek topení (max. 230 V / 4 A ohmicky / 2A

induktivně)
- Požadavek chlazení (max. 230 V / 4 A) Jestliže

nejsou provedeny můstky 100-150 a 100-152,
není možné výstupy 150-151 a 152-153 využít
jako beznapě�ové výstupy (max. 2 A).

- Interní jištění pro všechny výstupy I/O modulu je
4A.

• Zapojení provádějte podle schématu zapojení.
Smyčkový odpor nesmí překročit 500 Ω.

Obr. 9-24: Zapojení funkčních vstupů a výstupů

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

�
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• Zapojte sekundární žaluzii podle schématu.

Obr. 9-25: Zapojení sekundární žaluzie

9.6.11 Zapojení ventilů na jednotce

• Zapojte pohon ventilu podle schématu.
• Svorkovnice najdete na I/Ö modulu.

Obr. 9-26: Zapojení ventilů u jednotek se sekundární žaluzií

9.6.12 Zapojení ventilu přes ventilmodul

Upozornění!
Pro zapojení ovladače ventilu k ventilmodulu MATRIX.V  najdete informace
v návodu „Globální modul“

MATRIX
2002 3002 4002 4002+IO
2003 3003 4003 4003+IO

4004 4004+IO
� � �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

�

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
� � � �
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9.6.13 Zapojení presostatu

• Zapojte presostat podle schématu (při otevřeném
   kontaktu je znečištění filtru v přípustných
   mezích)

Obr. 9-27: Zapojení presostatu

9.6.14 Zapojení směšovací komory

• Zapojte směšovací komoru podle schématu.

— Na svorce 133 - zavřeno.
— Na svorce 134 - otevřeno.
— Na svorce 02 - mezipoloha od potenciometru.

Obr. 9-28: Zapojeni směšovací komory

9.6.15 Zapojení odtahového ventilátoru

Při režimu větrání je možné připojit odtahový
ventilátor.

— Na svorce 132 po přemostění svorek 130 a 131 je
přivedeno napětí 230V.

— Releový kontakt max. 4 A ohmické / 2 A
indukční.

— Vnitřní jištění všech regulátorových výstupů je 4
A.

• Zapojte jednotku dle schématu.

Obr. 9-29: Zapojení odtahového ventilátoru

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
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9.7 Sí� a zapojení odstínění
V této kapitole naleznete informace o síti MATRIX.Net a správném
vytvoření sítě.

MATRIX.Net je sí�, pomocí níž je možné spojit přes datové rozhraní různé
komponenty regulačního systému GEA (účastníci sítě). Přes toto rozhraní
dochází mezi účastníky k výměně informací, které jsou potřebné pro řízení
a regulaci.

Účastníky sítě mohou být:
regulátory, ovladače, globální moduly, centrální spínací hodiny, rozhraní
LON, rozhraní WEB, servisní software.

9.7.1 Skupinová struktura
Skupina se skládá z minimálně 2 a z maximálně 20 účastníků (ovladač, 16
vytápěcích jednotek, ventilový modul, DV modul, LON modul). Např. jeden
ovladač a jeden regulátor/jednotka tak tvoří skupinu. Skupinu ale tvoří i
LON modul a regulátor/jednotka. U jednotek s MATRIX 3000 a MATRIX
4000 může být ovladač nahrazen globálním modulem, například
MATRIX.LON, takže i tyto jednotky tvoří skupinu.

Skupinová struktura u sytému MATRIX 2000

Se systémem MATRIX 2000 je možné, jak je na příkladu znázorněno na obr.
9-30, vytvořit skupinu.

Obr. 9-30: Skupinová struktura s typem regulátoru MATRIX 2000

Přiřazení skupinové adresy se provádí spínačem pro skupinovou adresu na
ovladači — porovnejte v návodu k obsluze “Ovladače GEA MATRIX” kapitolu
“Uvedení do provozu a test”.
Přiřazení modulů (MATRIX.V, MATRIX.LON) se u modulu MATRIX.V provádí
spínačem pro skupinovou adresu respektive u modulu MATRIX.LON
softwarově — porovnejte příslušnou kapitolu “Uvedení do provozu a test” v
tomto návodu k obsluze respektive návod k používání pro “GEA
MATRIX.LON”.
Připojení sítě MATRIX.Net se provádí na ovladači.



7353230 - 08/2006 (CZ)
42 Návod k používání

Skupinová struktura u systému MATRIX 3000 v kombinaci se systémem MATRIX 2000

Se systémy MATRIX 2000 a MATRIX 3000 lze utvořit skupinu. Obrázek 9-31
na příkladu znázorňuje sí� složenou z ovladače, systémů MATRIX 2000 a
MATRIX 3000 a různých globálních modulů.

Obr. 9-31: Skupinová struktura kombinace typů regulátorů MATRIX 2000 a MATRIX 3000.

Přiřazení skupinové adresy se provádí:
- spínačem pro skupinovou adresu na ovladači — porovnejte v návodu k

obsluze “Ovladače GEA MATRIX” kapitolu “Uvedení do provozu a test”.
- Na desce regulátoru MATRIX 3000 — porovnejte návod k obsluzepřístroje.

Přiřazení modulů (MATRIX.V, MATRIX.LON) se u modulu MATRIX.V provádí
spínačem pro skupinovou adresu respektive u modulu MATRIX.LON
softwarově — porovnejte příslušnou kapitolu “Uvedení do provozu a test” v
tomto návodu k obsluze respektive návod k obsluze pro “GEA
MATRIX.LON”.

Řazení jednotek 2-16 je libovolné.
Ovladač musí být připojen na typ regulátoru MATRIX 3000.

Systém MATRIX 3000 umožňuje vytvoření skupiny i s komponenty ze
systému MATRIX 2000.

Pokud jsou přítomny globální moduly jako např. MATRIX.LON, DI, DO, AI, a
pokud přes tyto skupinové moduly dochází ke zprostředkování potřebných
provozních parametrů a požadovaných hodnot, je možné vynechat ovladač.

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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Skupinová struktura u systému MATRIX 3000 a/nebo MATRIX 4000

Se systémy MATRIX 3000 a MATRIX 4000 lze utvořit skupinu. Obr. 9-32 na
příkladu znázorňuje sí� složenou z ovladače, systémů MATRIX 3000 a
MATRIX 4000 a různých globálních modulů.

Obr. 9-32: Skupinová struktura kombinace typů regulátorů MATRIX 3000 a MATRIX 4000

Řazení a kombinace regulátorů/jednotek jsou absolutně libovolné.
Lze ale také použít výhradně MATRIX 3000 nebo výhradně MATRIX 4000.
Doporučujeme umístění ovladače jako první součásti skupiny.

Přiřazení skupinové adresy se provádí:
- spínačem pro skupinovou adresu na ovladači — porovnejte v návodu k

obsluze “Ovladače GEA MATRIX” kapitolu “Uvedení do provozu a test”.
- Na desce regulátoru MATRIX 3000/4000 — porovnejte návod k obsluze

přístroje.

Přiřazení modulů (MATRIX.V, MATRIX.LON, MATRIX.RF) se u modulů
MATRIX.V a MATRIX.RF provádí spínačem pro skupinovou adresu
respektive u modulu MATRIX.LON softwarově — porovnejte příslušnou
kapitolu “Uvedení do provozu a test” v tomto návodu k obsluze respektive
návod k obsluze pro “GEA MATRIX.LON”.

UPOZORNĚNÍ!
Kombinace jednotek se systémem MATRIX 3000 a jednotek se systémem
MATRIX 2000 je v této skupinové struktuře přípustná — viz “Skupinová
struktura u systému MATRIX 3000 v kombinaci se systémem MATRIX 2000”
na straně 47. Kombinace jednotek se systémem MATRIX 4000 a jednotek se
systémem MATRIX 2000 není možná.
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9.7.2 Sí	ová struktura

Sí� se může skládat z jednoho nebo z více (až 16) skupin. Dodatečně je
možné integrovat do sítě globální moduly. Výstavbu sítě/topologii sítě
systému MATRIX.Net je nutné provádět v řadě — viz “Topologie sítě”na
straně 45.
Maximální výstavba sítě MATRIX.Net je na příkladu znázorněna na obr.
9-33.

Obr. 9-33: Příklad maximální výstavby sítě

Maximální výstavba sítě se může skládat z:
- maximálně 16 skupin přístrojů — viz “Topologie sítě” na straně 45.
- dvou modulů s digitálním vstupem (MATRIX.DI)
- dvou modulů s analogovým vstupem (MATRIX.AI)
- dvou modulů s digitálním výstupem (MATRIX.DO)
- jedněch centrálních spínacích hodin (MATRIX.CLOCK)
- správce odpadního vzduchu (MATRIX.EM)
- až 16ti LON modulů (MATRIX.LON).

Řazení skupin jednotek a globálních modulů je libovolné. Rozhodující pro
přiřazení jednotlivých jednotek a globálních modulů do skupiny je:
- nastavení spínače pro skupinovou adresu (porovnejte kapitolu “Uvedení

do provozu a test” v tomto návodu k obsluze)
- respektive přiřazení vstupu a výstupu na modulu ke skupině jednotek

servisním softwarem MATRIX.PC (porovnejte Online pomoc pro servisní
software MATRIX.PC)

a nikoli fyzické řazení.

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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9.7.3 Topologie sítě

Systém MATRIX.Net může být vystavěn v linkové struktuře nebo v linkové
struktuře dola�ovacím vedením. Všechny jednotky vybavené systémem
Matrix mohou přistupovat k tomuto datovému rozhraní.
Aby bylo zabráněno reflexím, které ruší přenos, musí být datové rozhraní
na obou fyzických koncích ukončeno. Na příslušných deskách jsou
integrovány přepínací odpory na zakončení rozhraní, které zajiš�ují
bezpečné zakončení — více u jednotlivých globálních modulů vždy v odstavci
“Připojení MATRIX.Net”.

9.7.4 Linková struktura

Na obrázku je zobrazena výstavba systému MATRIX.Net s linkovou
strukturou. Například jsou zesí�ovány dvě skupiny vždy s jedním ovladačem
a globálním modulem.
Dodatečně je znázorněno napájecí napětí ovladače přes regulátor (svorky
95/99).

Obr. 9-34: Výstavba sítě MATRIX.Net v linkové struktuře

Upozornění!
Kabel pro přenos dat musí být položen tak, jak je znázorněno na obr. 9-34,
aby příslušné odstínění kabelu bylo položeno pouze jednostranně — viz
“Stínění/uzemnění” na str. 47
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9.7.5 Linková struktura s dola�ovacím vedením

Tento obrázek znázorňuje výstavbu sítě MATRIX.Net v linkové struktuře s
dola�ovacím vedením. Na příkladu je zobrazeno připojení ovladače přes
dola�ovací vedení ve více skupinách. Přípustná maximální délka
dola�ovacího vedení je 25 m.

Obr. 9-35: Výstavba sítě MATRIX.Net v linkové struktuře s dola�ovacím vedením.
* Jelikož není přípustné připojit svorkami 3 žíly, musí být počítáno s použitím mezisvorky!  K tomu je
   možné použít podpůrné svorky (STV) na desce — pokud již nejsou obsazeny — nebo zvláštní svorky na
   místě instalace.

Upozornění!
Kabel pro přenos dat musí být položen tak, jak je znázorněno na obr 9-35,
aby příslušné odstínění kabelu bylo položeno pouze jednostranně — viz
“Stínění/uzemnění” na str. 47.

Elektrické zapojení SAHARA MAXX® HS
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9.7.6 Výstavba sítě

Datový kabel
K výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze datové kabely podle EN 50170,
jejichž žíly jsou zkroucené, a které jsou odstíněné.

DOPORUČENÍ
Doporučujeme tento datový kabel:
CAN-BUS flexible 2 x 2 x ….. mm2

Délky vedení

Nezávisle na průřezu a počtu účastníků je absolutní maximum délky vedení
včetně dola�ovacích vedení 600 m.
Délka jednoho dola�ovacího vedení nesmí překročit 25 m. Celková délka
všech dola�ovacích vedení smí být maximálně 150 m.

DOPORUČENÍ
Při více než 110 účastnících a u příliš dlouhých vedení je nutné použít sí�ový
zesilovač.

Vždy podle délky vedení sítě MATRIX.Net je nutné změnit průřez
sběrnicového vodiče!

Stínění/uzemnění

• Datový kabel (MATRIX.Net) v klimatizačních a ventilačních zařízeních
GEA montujte jednostranně se stínící svorkou, aby byl zaručen co nejlepší
elektrický kontakt.

• Stínění se stínící svorkou ke kostře připojte velkoplošně!
• V zařízeních s velkým rozsahem sítě nebo pokud je nutné počítat s

velkým omezením u elektromagnetické kompatibility by mělo být stínění
pokládáno oboustranně. Nejprve je nutné zajistit, aby se nevyskytovaly
žádné rozdíly v potenciálech.

Délka vedení Typ vedení

do 50 m
2 x 2 x 0,22 mm *
1 x 2 x 0,22 mm

do 600 m
2 x 2 x 0,5 mm *
1 x 2 x 0,5 mm

* Obsahuje 2 žíly pro napájení ovladačů popř. modulů.
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10  Uvedení do provozu
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před všemi prováděnými pracemi jednotku odpojte od napětí.
Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném místě elektrického napájení na
místě montáže zajištěn proti opětovnému zapnutí.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU OPAŘENÍM!
Před zahájením prací na vytápěcích jednotkách:
Před každou prací na ventilech nebo přívodních a odvodních trubkách
uzavřete přívod topného média. Uzávěry zajistěte proti nechtěnému
otevření.
S prací začněte až tehdy, když je topné médium vychlazené.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI JEDNOTKY!
Hrozí nebezpečí poranění rotujícími oběžnými koly ventilátorů! Před všemi
prováděnými pracemi jednotku odpojte od napětí. Zajistěte, aby byla
jednotka na vhodném místě elektrického napájení na místě montáže
zajištěn proti opětovnému zapnutí.

10.1 Bezpečnostní test

10.1.1 Předpoklady pro uvedení do provozu

- Celkové zařízení, ke kterému patří tato vytápěcí jednotka, je instalováno
jak mechanicky, tak elektricky.

- Zařízení a tím i jednotka SAHARA MAXX HS, je bez napětí.
- Všechna vedení médií byla vypláchnuta a jsou bez nečistot a cizích těles.
- Zařízení je řádně naplněno médiem (viz “Použití k určenému účelu” na

str. 8).

UPOZORNĚNÍ!
Před uvedením do provozu je nutné dbát na to, aby
- výdech jednotky (výměník)
- a filtrační médium byly čisté.
Případně je nutné tyto součásti vyčistit resp. vyměnit filtrační médium.

Uvedení do provozu SAHARA MAXX® HS
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10.1.2 Před uvedením do provozu je nutné provést následující testy:

• Zkontrolujte řádné připevnění klimatizační jednotky
• Otevřete ventily potrubí.
• Jestliže byla vedení médií/výměníky tepla po montáži vyprázdněna,

odborně je naplňte a odvzdušněte. Dbejte na úplné odvzdušnění, aby
uvnitř výměníku nevznikaly vzduchové polštáře.

• Zkontrolujte těsnost všech potrubních vedení a přípojek.

10.1.3 Po uvedení do provozu

• Uzavřete svorkovou skříň.

10.2 Odvzdušnění zařízení

Abychom zaručili, že výměník je naplněn topným médiem, je nutné
výměník odvzdušnit.

UPOZORNĚNÍ!
Elektrické přístroje a nábytek chraňte před stříkající vodou.

• Otevřete všechny uzávěry a regulační ventily.
• Odvzdušňovacím klíčem otevřete odvzdušňovací šroub na místě instalace.
• Odvzdušňovací šroub opět zavřete, když už vytéká pouze topné médium.
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10.3 Zakončovací odpory

Na přístrojových deskách regulačních systémů MATRIX 2000 se nenacházejí
žádné zakončovací odpory.
Na ovladači (regulátoru) je třeba zakončovací odpory zapnout nebo
vypnout pouze tehdy, jestliže se vytváří sí� přes sběrnici CAN nebo se
zapojuje doplňkový modul, jako např. modul hodin, vstupní a výstupní
modul.
Zapnutí zakončovacích odporů na začátku a konci linky:
•  U obou účastníků (např. ovladače, přístrojové destičky nebo moduly)
zapněte DIP spínač do polohy “ON”.

Začátek a konec linky odpovídají začátku a konci sběrnicového vedení. U
samostatných jednotek je rovněž nutné zakončovací odpory zapnout.

UPOZORNĚNÍ!
Při dodání jsou DIP spínače nastaveny na polohu “ON/ON” a je nutné je při
použití jako mezilehlé zařízení vypnout.

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
�

Obr. 10-1: Nastavení zakončovacích odporů

DIP-spínač Funkce

1 2

OFF OFF Zakončovací odpor vypnutý

ON ON Zakončovací odpor zapnutý (stav při dodání)
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Na přístrojových deskách regulačních systémů MATRIX 300x/400x se
nacházejí zakončovací odpory.
Zapnutí zakončovacích odporů na začátku a konci linky (obr. 10-2):
•  U obou účastníků (např. ovladače, přístrojové desky nebo moduly)
    zapněte DIP spínač do polohy “ON”.

Začátek a konec linky odpovídají začátku a konci sběrnicového vedení. U
samostatných jednotek je rovněž nutné zakončovací odpory zapnout.

UPOZORNĚNÍ!
Při dodání jsou DIP spínače nastaveny na polohu “ON/ON” a je nutné je při
použití jako mezilehlé zařízení vypnout.

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �

DIP-Spínač Funkce

1 2

OFF OFF Žádný zakončovací odpor

ON ON Zakončovací odpor zapnutý (stav při dodání)

Obr. 10-2: Nastavení zakončovacích odporů

SAHARA MAXX® HS Uvedení do provozu
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10.4 Nastavení adres

Na přístrojových deskách regulačních systému MATRIX 2000 se nenacházejí
žádné přepínače adres.
Na ovladači musí být příslušná adresa skupiny přidělena.
Samostatná skupina (bez zesí�ování několika skupin jednotek)
•   Na ovladači nastavte adresu “0” (přednastavena výrobcem).

Zesí�ování několika skupin
•   Na ovladačích nastavte adresy 0 — 15. Každá skupina obdrží vlastní
adresu. Při tom označení A až F odpovídají adresám 10 až 15.

UPOZORNĚNÍ!
Dvojí zadání adresy vede k chybným funkcím.
Při dodání je spínač pro skupinovou adresu nastaven na “0” a je nutné jej
případně nastavit.

Obr. 10-3: Nastavení adresy na ovladači

1: Ovladač skupina 0 (adresa 0)
2: Ovladač skupina 1 (adresa 1)
3: Ovladač skupina 2 (adresa 2), atd.

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
�

Adresy skupin:

0 Skupina 0 8 Skupina 8

1 Skupina 1 9 Skupina 9

2 Skupina 2 A Skupina 10

3 Skupina 3 B Skupina 11

4 Skupina 4 C Skupina 12

5 Skupina 5 D Skupina 13

6 Skupina 6 E Skupina 14

7 Skupina 7 F Skupina 15
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Na ovladači a jednotkách jedné skupiny musí být přidělena příslušná adresa
skupiny.
Samostatná skupina (bez zesí�ování několika skupin jednotek)
•   Na ovladači nastavte adresu “0” (přednastavena výrobcem).
•   Na přístrojové destičce nastavte adresu “0” (přednastavena výrobcem).

Zesí�ování několika skupin
•   Na ovladačích a na všech přístrojových destičkách všech příslušných
     skupin nastavte adresy 0 — 15. Každá skupina obdrží vlastní adresu. Při
     tom označení A až F odpovídají adresám 10 až 15.

UPOZORNĚNÍ!
Dvojí zadání adresy vede k chybným funkcím.
Při dodání je spínač pro skupinovou adresu nastaven na “0” a je nutné jej
případně nastavit.

Obr. 10-4: Nastavení adresy na ovladači

1: Ovladač, jedna nebo více jednotek SAHARA MAXX skupina 0 (adresa 0)
2: Ovladač, jedna nebo více jednotek SAHARA MAXX skupina 1 (adresa 1)
3: Ovladač, jedna nebo více jednotek SAHARA MAXX skupina 2 (adresa 2), atd.

MATRIX
2001 3001

�

Adresy skupin:

0 Skupina 0 8 Skupina 8

1 Skupina 1 9 Skupina 9

2 Skupina 2 A Skupina 10

3 Skupina 3 B Skupina 11

4 Skupina 4 C Skupina 12

5 Skupina 5 D Skupina 13

6 Skupina 6 E Skupina 14

7 Skupina 7 F Skupina 15

SAHARA MAXX® HS Uvedení do provozu
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10.5 Nastavení funkcí omezení

Pro provoz topení a chlazení lze nastavit hodnoty omezení teploty
přiváděného vzduchu.

- Topení:

Omezení min a max (způsob omezení pevný nebo pohyblivý)

- Chlazení:

Omezení min

Tyto hodnoty omezení a způsob omezení lze nastavit pomocí servisního
softwaru “MATRIX.PDA” a “MATRIX.PC” (postup viz návody k použití
tohoto servisního softwaru).
Při použití ovladače s displejem (MATRIX OP50 popř. OP51) lze hodnoty
omezení nastavit i zde (viz návod k použití MATRIX OP50/OP51).
Při použití ovladačů MATRIX OP30 až OP44 je pro nastavení zásadně nutný
servisní software.

Obecné funkce omezení teploty přiváděného vzduchu

Při podkročení nebo překročení omezení teploty přiváděného vzduchu
regulátor automaticky přepne do režimu regulace přívodu vzduchu.
Teplota přiváděného vzduchu se při tom vyreguluje příslušnými parametry
regulace přívodu vzduchu na tuto mezní hodnotu.

V režimech regulace pokojové teploty a kaskádové regulace zůstává tato
přechodná regulace přívodu vzduchu aktivní do té doby, než je dosažen
hlavní cíl regulace, tedy dosažení určité pokojové teploty. Poté opět
dochází k přepnutí na hlavní regulační režim.

Minimální teplota topení

Jestliže se aktivuje tato funkce a na přívodu vzduchu je instalován teplotní
senzor, je nutné zde zadat hodnotu teploty, pod kterou nesmí přiváděný
vzduch klesnout  (pevné omezení) nebo může klesnout pouze podmíněně
(pohyblivé omezení).

Nastavení od výrobce a zadávané hodnoty omezení:

— standardní hodnota: 18,0 °C
— minimální hodnota zadání: 10,0 °C
— maximální hodnota zadání: 35,0 °C

Při regulaci pokojové teploty je nutné navíc zvolit, zda má být minimální
omezení pevné nebo pohyblivé.

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �
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Minimální teplota topení (pevná):

Nedochází k poklesu pod nastavenou minimální hodnotu omezení teploty.

— Výhoda: Maximálně se omezí průvan.
— Nevýhoda: Místnost se může zvláště při vysoko nastavených hodnotách

snadno přehřát, protože regulátor nemá šanci zabránit chladnějším
vzduchem přehřátí.

Minimální teplota topení (pohyblivá):

Může dojít k poklesu pod nastavenou minimální hodnotu omezení teploty,
jestliže se skutečná hodnota pokojové teploty pohybuje nad požadovanou
hodnotou a sice o míru, která vyplývá z odchylky pokojové teploty
vynásobené ovlivňujícím faktorem.

— Výhoda: Minimálním omezením lze zabránit popř. minimalizovat
přehřátí místnosti.

— Nevýhoda: Podkročení teploty přiváděného vzduchu pod minimální
hodnotu omezení teploty.

Ovlivňující faktor, nastavení od výrobce a zadávané hodnoty omezení:

— standardní hodnota: 1,0
— minimální hodnota zadání: 0,4
— maximální hodnota zadání: 4,0

Maximální teplota topení

Jestliže se aktivuje tato funkce a na přívodu vzduchu je instalován teplotní
senzor, je nutné zde zadat hodnotu teploty, kterou nemá přiváděný vzduch
překročit.

Nastavení od výrobce a zadávané hodnoty omezení:

— standardní hodnota: 60,0 °C
— minimální hodnota zadání: 25,0 °C
— maximální hodnota zadání: 60,0 °C

Minimální teplota chlazení
Jestliže se aktivuje tato funkce a na přívodu vzduchu je instalován teplotní
senzor, je nutné zde zadat hodnotu teploty, pod kterou nesmí přiváděný
vzduch.
Nastavení od výrobce a zadávané hodnoty omezení:

— standardní hodnota: 10,0 °C
— minimální hodnota zadání: 10,0 °C
— maximální hodnota zadání: 20,0 °C

SAHARA MAXX® HS Uvedení do provozu
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10.6 Zapnutí jednotky
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Spínací skříň (svorková skříň) je otevřená.
Jsou zakázány jakékoli zásahy uvnitř spínací skříně (svorkové skříně)!
Před opuštěním jednotky je nutné zajistit řádné uzavření spínací skříně
(svorkové skříně) (viz ”Svorkovnice nebo elektroskříň” na str. 22).

• Zapněte napájecí napětí.

Jenotka se zapíná ovladačem série MATRIX, ovlaadčem série 983… nebo
externím regulátorem. Jak se jednotka ovládá, je popsáno v návodu
k použití připojeného ovladače.

• Jednotku zapněte na ovladači.

• Otestujte stupně otáček.

Obr. 10-5: Zapnutí jednotky na ovladači
1: Ovladač MATRIX OP44I
2: Ovladač MATRIX OP50I

UPOZORNĚNÍ!
Polohu přepínače otáček (pouze OP2XX/OP3XX/OP4XX) lze mechanicky
omezit.
Omezení se provádí tak, že maximálně nastavitelná úroveň ventilátoru
odpovídá stupni otáček jednotky.
Postup omezení je popsán v návodu k použití ovladače.
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10.7 Kontrola datového spojení

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před odstraňováním chyby v datovém spojení odpojte celé zařízení od
napětí. Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném místě v oblasti napájení
zajištěna proti opětnému zapnutí.

10.7.1 Kontrola řídicích vedení

Přenos dat/povelů probíhá prostřednictvím řídicích vodičů. Ty je nutné
v závislosti na vybavení přístroje zapojit resp. zkontrolovat podle schématu
zapojení nalepeného v připojovací skříňce (viz “Zapojení sí�ového napětí”
na str. 37).

Žlutá LED dioda na přístrojové destičce signalizuje elektrické napájení
elektroniky.

• Jestliže je LED dioda vypnutá, zkontrolujte elektrické napájení 230 V na
   jednotce.

10.7.2 Kontrola datového spojení

Přenos dat probíhá pomocí 2/4-vodičového datového kabelu. Ten je nutné
zapojit resp. zkontrolovat podle schématu zapojení nalepeného v
připojovací skříňce (viz “Zapojení sběrnicového spojení” na str. 39).

Na přístrojové desce signalizují 3 LED diody provozní stav jednotky.

Tab.: 10-1: Provozní stav a pomoc při poruchách v datovém spojení (MATRIX 3000/4000)

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO
� �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �

SAHARA MAXX® HS Uvedení do provozu

LED LED Provozní stav Akce/náprava

ZAP
Elektrické napájení elektroniky je -
v pořádku.

žlutá
VYP

Elektrické napájení elektroniky není Zkontrolujte elektrické
v pořádku. napájení 230 V na jednotce.

ZAP
Operační systém a regulační software -

zelená jsou spuštěné a řádně pracují

VYP Defektní software nebo procesor. Vyměňte desku.

Desku odpojte od napětí

trvale
a chvíli počkejte. Desku

ZAP
Chyba v elektronice opět zapněte. Jestliže

chybové hlášení trvá,
desku vyměňte.

červená Zkontrolujte zapojení

bliká Porucha datové sběrnice
datových vodičů a nastavení
zakončovacího odporu
u všech jednotek.
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10.8 Kontrola řídicích vstupů a řídicích výstupů

Regulační systémy MATRIX 3000/4000 disponují řídicími vstupy a výstupy.
Při kontrole řídicích vstupů a výstupů je nutné vycházet z konfigurace
provedené výrobcem.
Jakou funkcí je regulátor vybaven, to je patrné ze schématu zapojení
přístroje (je nalepen na vnitřní straně víka připojovací skříňky).
Změnu konfigurace, která je případně provedena na místě montáže
(prostřednictvím servisního softwaru jako je MATRIX.PDA nebo MATRIX.PC)
zde není uvedena.

10.8.1 Funkční vstup

Vstup je možné volitelně obsadit následujícími funkcemi.

Jednotka vypnuta

•  Spojte můstkem vstupní svorky.
•  Zapněte jednotku a případně změňte požadovanou hodnotu, až se
    rozběhne ventilátor.
•  Otevřete můstek.
� Ventilátor se musí vypnout, ventily zavřít
    (Jednotku nadále kontroluje protimrazová ochrana).

Dveřní kontakt
•  Spojte můstkem vstupní svorky.
� Jednotka sepne navolené otáčky
•  Otevřete můstek.
� Jednotka se zapne dle dříve nastaveného pracovního režimu.

Noční režim
•  Zapněte Jednotku a případně změňte požadovanou hodnotu, až se
    rozběhne ventilátor.
•  Spojte můstkem vstupní svorky.
� Ventilátor se musí vypnout, ventily zavřít,
   předpoklad: požadovaná hodnota nočního režimu je příslušně nastavena
   (Jednotku nadále kontroluje protimrazová ochrana)

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� � �
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10.8.2 Kontrola řídicích vstupů a řídicích výstupů

Postup

• Zapněte jednotku a případně zvyšte požadovanou hodnotu, až se
   ventilátor rozběhne.

• Spus�te ovládání směšovací komory. Klapka venkovního vzduchu se
  otevře.

10.8.3 Provozní programy

Prostřednictvím 4 doplňkových vstupů a 2 výstupů lze zapnout níže
popsané provozní programy.

Postup při zapnutí provozního programu
“Normální režim”:

•  Zapněte jednotku.
•  Nastavte zařízení na normální režim (viz návod k použití ovladače).
•  Spojte můstkem vstupní svorky.
� Zařízení přepne do normální režimu.

Postup při zapnutí provozního programu
“Volný režim” nebo “Noční režim”:

•  Zapněte jednotku.
•  Spojte můstkem vstupní svorky.
� Zařízení přepne do režimu “Volný režim” resp. “Noční režim”.

Postup při zapnutí provozního programu
“Vypnutí jednotky”:

•  Zapněte jednotku.
•  Spojte můstkem vstupní svorky.
� Zařízení se vypne (Pozor: funkce ochrany proti mrazu je vypnutá).

Postup při zapnutí provozního programu
“Požadavek topení”:

•  Zapněte jednotku a zvyšte požadovanou hodnotu, až jednotka začne
    vytápět.
� Kontakt “Požadavek topení” se zavře.

Postup při zapnutí provozního programu
“Požadavek chlazení”:

•  Zapněte jednotku a snižte požadovanou hodnotu, až jednotka začne
    chladit.
� Kontakt “Požadavek chlazení” se zavře.

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

� �

MATRIX
200x 300x 400x 400x+IO

�
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10.9 Funkce

10.9.1 Ventilátor

Chování ovládání ventilátoru závisí na nakonfigurovaném způsobu
regulace a zvoleném režimu na ovládací jednotce. Pro ventilátor lze
nastavit tyto režimy:

- Manuální ovládání ventilátoru

- Automatické ovládání ventilátoru

- Automatické ovládání ventilátoru v režimu “mute”

Ventilátor se vypíná nezávisle na zvoleném režimu, jestliže se vyskytne
jeden z níže uvedených chybových stavů:

- Spuštění tepelné kontroly motoru

- Nedostatečná provozní data kvůli poruše senzoru

- Defektní hardware

Ruční ovládání Ventilátor je provozován se zadaným ventilačním stupněm. Zadání lze
provést pomocí ovladače, řídicí techniky nebo prostřednictvím externích
modulů (např. digitální vstupní modul).

Automatické ovládání Ventilátor je řízen v závislosti na odchylce požadované hodnoty (teplota). V
provozu „mute“ je nejvyšší ventilační stupeň uzavřen.

Stupně ventilátoru se regulují v závislosti na odchylce požadované a
skutečné hodnoty. Při tom má na chování regulace vliv jak velikost, tak i
doba příslušné odchylky. Počet stupňů ventilátoru, které jsou k dispozici,
závistí na typu jednotky.

Parametry:
- počet stupňů: 0..3 — úrovňový ventilátor
- EC-motor  (pouze MATRIX 4004)

Rychlá ventilace
(pouze směšovací

jednotky)

Pomocí této funkce je po omezenou dobu dopravováno do místnosti
maximum venkovního vzduchu. Tato funkce je k dispozici ve spojení
s ovladačem MATRIX OP50 a MATRIX OP51.

Funkce provětrání Pomocí této funkce se nezávisle na zvolené regulaci zapínají přístroje na
úpravu vzduchu. Ventilační stupeň se volí ručně (žádný automatický
provoz). Tím se má dosáhnout optimálního provětrání místnosti. Tato
funkce je k dispozici pouze s ovladačem MATRIX OP50 a MATRIX OP51
nebo servisním softwarem MATRIX.PC.
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10.9.2   Ventily
V závislosti na zvoleném vybavení regulátoru podporuje integrovaná
regulace ventilů ventily s dvoubodovým nebo trojbodovým chováním.

Ovládání ventilů se může provádět u těchto provozních režimů:
- topení
- chlazení
- topení nebo chlazení
- topení a chlazení

Na základě výrobcem přednastavené synchronizace najedou všechny
připojené ventily (pouze při trojbodovém provozu) každých 24 hodin do
polohy OTEVŘENO nebo ZAVŘENO, aby dosáhly společnou výchozí pozici.

10.9.3 Řízená klapka směšovací komory

Ovládání klapky směšovací komory se provádí pomocí tlačítka na
ovladači MATRIX OP44 nebo se jako požadovaná hodnota 0 % a 100 %
zadává na ovladači MATRIX OP50 nebo MATRIX OP51.

Poloha klapky se vypočítá z požadavku na objemový proud čerstvého
vzduchu a z aktuálních otáček ventilátoru.

Poloha klapky se reguluje na základě aktuální potřeby tepla při regulaci
vzduchu v místnosti a přiváděného vzduchu a z aktuální venkovní teploty
(vnější potenciál). Při příznivých teplotních poměrech dochází k regulaci
teploty výlučně řízením směšovací klapky (pasivní režim).

Funkce jako u teplotní regulace, při příslušných teplotních
poměrech a úplně otevřené klapce se ovšem navíc zvyšují otáčky
ventilátoru, aby bylo možné k regulaci využít ještě více energetického
potenciálu venkovního vzduchu.

Tato funkce slouží k zabránění škod způsobených mrazem na výměnících
tepla směšovacích jednotek. Mráz identifikuje senzor, který je zabudovaný
ve vytápěcí jednotce.  V případě poruchy se vypne ventilátor a klapka
směšovacího vzduchu se zavře resp. najede do oběhové polohy.

Dvoubodový ruční provoz

Tříbodový provoz
regulovaný objemem

čerstvého vzduchu

Regulace teplotou

Regulace
úspora energie

10.9.4 Protimrazová ochrana jednotky

SAHARA MAXX® HS Uvedení do provozu
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10.9.5 Podpůrný provoz

Podpůrný provoz je k dispozici pouze u regulace pokojové teploty.  V tomto
případě se nereguluje na pevnou požadovanou hodnotu, ale na
přednastavené rozmezí požadovaných hodnot.  Toto rozmezí
požadovaných hodnot lze změnit prostřednictvím servisního softwaru
MATRIX.PC. Podpůrný provoz je aktivní, jestliže je připojeno vnitřní teplotní
čidlo, ale není k dispozici požadovaná hodnota pokojové teploty, tj. není k
dispozici ovladač (např. během fáze vysoušení stavby). Funkce „Podpůrný
provoz“ se přeruší, jakmile je zadána požadovaná hodnota pokojové
teploty.

10.9.6 Protimrazová ochrana
Tato funkce zajiš�uje nezamrzavost v regulovaném prostoru při vypnuté
jednotce.
Při pokojových teplotách < 4°C se nezávisle na přívodní teplotě úplně
otevře ventil a ventilátor se zapne na nejnižším stupni.
Jestliže pokojová teplota dosáhne hodnotu > 6°C, ventil se zavře a
ventilátor vypne. Dojde k přepnutí zpět na normální regulační režim.

10.9.7 Letní / zimní kompenzace
Předpokladem pro fungování je zapojené venkovní čidlo. Touto funkcí se
uskutečňuje posunování požadované hodnoty pokojové teploty v závislosti
na venkovní teplotě.

Příklad užití:
Požadujeme zvýšit od venkovní teploty 26 °C požadovanou hodnotu
pokojové teploty o 0,5 °C na 1 °C zvýšení venkovní teploty.  Při venkovní
teplotě 32 °C již nemá docházet k dalšímu zvyšování požadované hodnoty.
Jako počáteční teplotu je tedy nutné zadat 26 °C a jako koncovou teplotu
32 °C. Kompenzace požadované hodnoty se vypočítá takto: (koncová
teplota — počáteční teploty) * 0,5 °C (zvýšení na °C zvýšení venkovní teploty)
(32 - 26) * 0,5 = 6 * 0,5 = 3
Změna parametrů nastavených výrobcem je možná pomocí servisního
softwaru MATRIX.PC.

10.9.8 Indikace výměny filtru

Tato funkce vypočítává z doby chodu jednotlivých ventilačních stupňů
úroveň znečištění filtru. Potřebná výměna filtru je indikována jako
výstražné hlášení a lze ji vyvolat nebo potvrdit na displeji ovladače MATRIX
OP50 nebo MATRIX OP51. Hlášení “Výměna filtru” se objevuje po uplynutí
“zbytkové životnosti”, “překročení minimálního servisního intervalu” nebo
kontaktním spojením připojeného spínače diferenčního tlaku. Po potvrzení
výstražného hlášení začne nový výpočet zbytkové životnosti.
Po výměně filtru se interní počítadlo doby chodu pomocí bodu menu na
ovladači vynuluje.
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11 Údržba

11.1 Údržba

UPOZORNĚNÍ!

Doporučuje se uzavřít smlouvu o údržbě se servisní firmou.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Vytápěcí jednotku odpojte od napětí a zabezpečte proti nechtěnému
opětovnému zapnutí!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI JEDNOTKY!

Vyčkejte zastavení ventilátoru!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU HORKÝMI MÉDII!

Vyčkejte ochlazení výměníku tepla a vytápěcí jednotky!

UPOZORNĚNÍ!

Údržba vytápěcí jednotky spočívá v periodickém provádění prohlídek a
odstraňování případných závad. Doporučuje se údržba jednou ročně
(zpravidla před topným obdobím). Údržba se smí provádět pouze tehdy, je-
li vytápěcí jednotka odpojena do sítě, a smí ji provádět pouze personál
s příslušnou kvalifikací.

Součástí kontroly jednotky musí být funkční zkouška ventilátoru a kontrola
výměníku tepla.  Znečištění výměníku tepla je třeba v případě potřeby
odstranit. Kolo ventilátoru se musí volně otáčet a musí mít po celém
obvodu stejnoměrnou vzdálenost od vstupní trysky.

Znečištěný výměník tepla je možné vyčistit stlačeným vzduchem nebo
omytím vodou a čisticím prostředkem. Při čištění výměníku tepla se nesmějí
poškodit lamely výměníku nebo žaluzie.

ŠKODY NA JEDNOTKÁCH!

Lamely se při čištění výměníku tepla nesmějí poškodit nebo zdeformovat.
V opačném případě dojde ke snížení topného výkonu. Jestliže je vytápěcí
jednotka v zimním období mimo provoz, je nutné vypustit vodu z výměníku
tepla. Jinak hrozí poškození výměníku tepla zamrznutím.

Při čištěním proudem vody nesmí proud mířit na elektromotor nebo
elektrické části, eventuálně je nutné demontovat motor ventilátoru.
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12 Odstraňování poruch

12.1 Poruchy

Porucha Možná příčina Odstranění poruchy

Ventilátor neběží Chybí sí�ové napětí nebo je defektní Zkontrolujte sí�ové napětí, pojistku
Spínač ventilátoru je zapnutý řídící pojistka, kabelové spojení je a připojení
Světelné kontrolky nesvítí přerušené

Ventilátor neběží Zareagovala ochrana motoru Zkontrolujte teplotu motoru a
Spínač ventilátoru je zapnutý případně nechejte motor zchladit
Světelná kontrolka STOP (Porucha) znovu ho zapněte (při opakovaném
svítí výskytu problému zjistěte příčinu

přehřívání)

Jednotka netopí Nedostatečný proud topného média Zkontrolujte potrubní systém a
čerpadlo a odstraňte poruchu

Vzduch ve výměníku tepla Odvzdušněte výměník tepla
Přívodní teplota příliš nízká Zkontrolujte topný kotel a

odstraňte poruchu

Ventilátor běží, ale dopravuje Přerušené popř. omezené proudění Zajistěte volný průchod vzduchu
příliš málo vzduchu vzduchu, znečiětěný filtr/výměník

tepla. Špatný směr otáčení ventiláto- Změnit směr otáčení ventilátoru
ru

* Opětovné zapnutí po odstranění poruchy:
Přepínač otáček nejdříve zapnout na „0“, potom opět nastavit požadovaný stupeň otáček.
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SAHARA MAXX® HS Demontáž a likvidace

13 Demontáž a likvidace

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!

Demontáž a likvidaci vytápěcí jednotky SAHARA MAXX® HS smí provádět
pouze autorizovaný odborný personál

13.1 Demontáž
Při demontáži vytápěcí jednotky SAHARA MAXX® HS postupujte takto:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Při všech pracích v souvislosti s uvedením vytápěcí jednotky mimo provoz a
její demontáží je nutné všechny přívody odpojit od napětí a zajistit proti
opětovnému zapnutí. Ujistěte se, že je jednotka bez napětí, uzemněte ji a
spojte jednotku a sousední vodivé části nakrátko nebo je přehra�te.  Jinak
mohou být důsledkem těžká poranění nebo smrt.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU VYSOKÝM TLAKEM!
Při všech pracích v souvislosti s uvedením vytápěcí jednotky mimo provoz a
její demontáží je nutné uzavřít a vyprázdnit všechny spojovací trubky, až se
dosáhne vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem. V opačném případě
mohou být důsledkem poranění.

• Odpojte všechny přípojky - Při tom zajistěte, aby nevytékaly žádné
   provozní látky jako např. topná voda.

• Povolte spojení se zemí.

ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB
Zajistěte vytápěcí jednotku proti sklouznutí. Bezpodmínečně respektujte
přepravní pokyny.

13.2 Recyklace

RECYKLACE!
Likvidaci vytápěcí jednotky SAHARA MAXX® HS nebo jednotlivých součástí
musí provést odborná firma s příslušnou kvalifikací. Tato odborná firma
musí zajistit, aby:
• byly součásti roztříděny podle druhů materiálu,
• se použité provozní látky roztřídily a separovaly podle vlastností.

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ!
Všechny díly a provozní látky je nutné ekologicky zlikvidovat podle místních
platných zákonů a ustanovení.
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