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1. Wstęp. 

 
Centrale klimatyzacyjne serii ME reprezentują połączenie doświadczenia, studiów i 

wieloletnich badań dotyczących obróbki powietrza oraz urządzeń do tego przeznaczonych. 
Doświadczenie to zostało zdobyte przez lata pracy wykwalifikowanych inżynierów w Grupie 
G.RIELLO, do której należy forma FAST. 
 Podstawowym celem firmy jest dostarczenie klientowi wysoko zawansowanego 
produktu, wysokiej jakości jednocześnie elastycznego w zastosowaniu, tak aby zapewnić 
realizację wszelkich zadań w przy obróbce powietrza dla pomieszczeń produkcyjnych, 
zachowując jednocześnie wysoką funkcjonalność i efektywność działania oraz kompaktowe 
wymiary. 
 Jednoczesne zestawienie tych wszystkich cech nie jest łatwym zadaniem, niemniej 
jednak uważamy że seria ME wychodząca naprzeciw żądaniom klientów potwierdzi cechy 
tych urządzeń. 
 

1.1 Typoszereg  
Poniżej przedstawiony jest typoszereg 10 rozmiarów urządzeń w widoku od przodu. 
 

 
 

1.2 Wydajności  
Na poniższym diagramie przedstawiono wydajności central, wyrażone w m3/h 
odpowiadające prędkości przepływu w zakresie od 2,5 do 4 m/s.  Przy wyborze urządzenia 



 

 5 

ważne jest aby określić prawidłowo zapotrzebowanie, oraz wybrać wydajność w zależności 
od ograniczeń technicznych dotyczących prędkości przepływu powietrza (klimatyzacja i 
nawilżanie prędkość<3m/s, termowentylacja: 
prędkość<4m/s).

 
 

 
 

2. Obudowa. 
Obudowę stanowi samonośna struktura z górnymi i dolnymi panelami o grubości 50mm i 
bocznymi (pionowymi) o grubości 25mm. Panele są mocowane przy pomocy śrub i kołków 
rozporowych. 
 

2.1 Panele. 
Panele są produkowane w następującej konfiguracji : 
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PZP- 6/10 mm zewnętrzne powierzchnie galwanizowane i 
pomalowane – wewnątrz izolacja poliuretanowa o gęstości 
45 kg/m3- powierzchnie wewnętrzne 12/10 mm dla podłogi 
i stropu, oraz 6/10 mm dla ścian bocznych  
Specyfikacja blachy pomalowanej : galwanizowana na 
gorąco blacha stalowa (EURONORM 142-79) pomalowana i 
pokryta poliestrową warstwą antypoślizgową, powierzchnie 
są pokryte plastikową folią ochronną zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem powierzchni paneli podczas pracy przy 
urządzeniu. 

 
• grubość warstwy suchej    µ m 23 (Aicc no99) 
• połysk (lustrzany połysk kąt padania 600)   40 (Aicc no07) 
• twardość (skala Koh-i-noor)   stopnie „F” (Aicc no11) 
• zginanie (bez pękania)     3.0 T (Aicc no12) 
• zginanie      1.5 (ECCA T-7) 
• Stopień siatkowania  MEK   100 d.c. (Aicc no23)    
• Mgła solna     500h bez tworzenia pęcherzy i penetracji  (Aicc no22) 
• Wilgoć     1000h pęcherzyki max 8 (ASTM 714)( Aicc no21) 
• Sztuczne starzenie    500h bez pękania i łuszczenia (EN 13523-10) 

 

 

Wewnętrzna powierzchnia paneli jest 
przygotowana tak aby ułatwić mocowanie się na 
niej wstrzykiwanej pianki poliuretanowej. 
 

Perfekcyjne dopasowanie powierzchni paneli z 
ramą nośną centrali powoduje powstanie idealnie 
płaskiej powierzchni  co przynosi korzyści w 
jakości powietrza, zmniejszonej ilości kurzu, oraz 
łatwiejszego czyszczenia urządzenia. 
Panele są tak dobrane wymiarowo aby uniknąć 
powstania łączeń na powierzchniach urządzenia, 
co zapewnia odpowiednią sztywność struktury.  

Drzwi otworów inspekcyjnych są zawieszone na stalowych trzpieniach i wykonanych z 
włókna wzmocnionego nylonem zawiasach. Wyjmowanie i dostęp do komponentów 
wewnętrznych urządzenia, w szczególności wymienników, jest łatwe dzięki konstrukcji 
obudowy. 
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2.2 Podstawa. 
Podstawa ma kształt zbliżony do hiperboli i jest 
umieszczona wzdłuż konstrukcji urządzenia, posiada 
otwory przeznaczone do mocowania podczas 
przenoszenia lin lub umieszczenia w nich ramion 
podnośnika widłowego. W przypadku gdy szerokość sekcji 
jest większa niż jej długość można przenieść umiesz zając 
ramiona podnośnika pomiędzy dwiema podstawami. 

 

2.3 Zadaszenie  
W przypadku gdy jest wymagane zadaszenie wówczas 
jest wykonywane z blachy stalowej 12/10, 
galwanizowanej i pomalowanej, o tej samej 
charakterystyce jak opisana powyżej blacha dla paneli. 
Zadaszenie występuję na całej długości urządzenia i 
zamocowane przy pomocy wkrętów do górnych paneli 
bocznych. Zadaszenie jest większe od o ogólnego zarysu 
urządzenia o 50mm. 

 
2.4 Charakterystyka obudowy w świetle normy EN 1886. 

 
Norma o numerze EN 1886 klasyfikuje następujące cechy charakterystyczne centrali 
wentylacyjnej : 

• wytrzymałość mechaniczna obudowy  
• przepuszczalność powietrza przez obudowę  
• przepuszczalność powietrza poza filtrami  
• charakterystykę termiczną obudowy  
• izolację akustyczną  

 
Projekt obudowy jednostek ME jest pod tymi względami szczegółowo opracowany. W 
przypadku izolacji akustycznej szczególną uwagę należy zwrócić na poziom ciśnienia 
akustycznego na wylocie z urządzenia, jeśli to konieczne należy zastosować tłumiki 
dźwięku, dostępne w czterech różnych rozmiarach. Wartości w poniższej tabeli dotyczą 
obudowy ze stali galwanizowanej pomalowanej z izolacją poliuretanową (wykonanie 
standardowe) inne wykonania mają podobne własności. 
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Klasyfikacja  EN 1886 Klasa 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy  1 2A 
Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu -400Pa  2 A 
Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu +700Pa 3 A 
Przepuszczalność na obrzeżach filtrów  4 F9 
Współczynnik przewodzenia ciepła  5 T2 
Mostki termiczne  6 TB3 
 
Częstotliwość  Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Tłumienie  dB 6 9 19 25 33 31 28 26 
 
 

 
3. Wloty powietrza  

Przepustnice są w całości wykonane z aluminium z odpowiednio wyprofilowanymi 
łopatkami. Na żądanie przepustnice mogą być wyposażone w uszczelki umieszczone na 
krawędziach łopatek oraz na obrzeżach ramy przepustnicy. W przypadku pierwszego 
wykonania przepuszczalność powietrza jest mniejsza niż 5% przy różnicy ciśnień 1000 Pa; 
w przypadku drugiego wykonania przepuszczalność jest mniejsza niż 1%. 
Przepustnice są zawsze montowane na zewnątrz obudowy. Przepustnice są mocowane do 
paneli przy pomocy wkrętów. 
 
3.1 Sekcje mieszające, przepustnice przednie. 
 
Dopuszczalne jest zastosowanie jedynie pełnowymiarowych przepustnic co gwarantuje 
równomierną dystrybucję powietrza na powierzchnię filtra. Gdy przepustnica nie jest 
wymagana wówczas centrala jest wyposażona jedynie w odpowiedni otwór.  
 
3.2 2- drogowe komory mieszania. 
 
Możliwe są konfiguracje z przepustnicami umieszczonymi z przodu oraz od góry. Gdy 
przepustnica nie jest wymagana wówczas centrala jest wyposażona jedynie w odpowiedni 
otwór. 
 
3.3 3-drogowe komory mieszania. 
 
Możliwe konfiguracje dla trójdrogowych komór mieszania to dwie przepustnice 
umieszczone na górnej powierzchni i jedna wewnętrzna dla recyrkulacji. 
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4. Filtry. 

 
Sekcja filtrów jest decydująca o jakości dostarczanego powietrza i zapewnienia 
odpowiednich warunków higienicznych całego systemu dystrybucji. Na następnych 
stronach opisane są charakterystyki poszczególnych rodzajów filtrów oraz tabele doboru 
tych filtrów. Poprawną selekcję filtrów, zgodną z wymaganiami może być przeprowadzona 
przez projektanta w fabryce. Aby zapewnić odpowiednią konserwacją filtrów konieczne 
jest wyposażenie sekcji w akcesoria sprawdzające ich stan (presostaty różnicowe 
powietrza) pozwalające zdalnie stwierdzić stan czystości filtra. 
 
 

 
 
Typ filtra Przechwytywanie  

(praktyczne) 
Klasa  
EU 

Aplikacja  

EU1 
EU2 

W aplikacja z jednym filtrem  
(np. siatka przeciw owadom  
Dla małych systemów klimatyzacji). 

Efektywność  
średnia  

Owady, cząstki materiałów i włosy  
piasek, popiół, pył, zarodniki,  
pył cementowy  

EU3 
EU4 

Filtry wstępne dla filtrów klasy od EU6 do 
EU8  
Systemy klimatyzacji przemysłowej lub 
pomieszczeń kuchennych, ochrona przed 
zanieczyszczeniami dla małych systemów 
klimatyzacji  

EU5 Wyloty z systemów wentylacji w 
otoczeniach nie objętych rygorystycznymi  
przepisami (laboratoria, garaże itp.) 

Efektywność  
Wysoka  

pył, zarodniki,  
pył cementowy, bakterie i 
drobnoustroje, cząstki olejów oraz 
związki dymu papierosowego opary 
tlenków metali  

EU5 
EU6 
EU7 

Filtry wstępne dla aplikacji ruchomych. 
Filtry dla pomieszczeń sklepowych, 
biurowych, oddziałów produkcji.  
Filtry wstępne dla filtrów klasy od EU11 do 
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EU12 
EU7 
EU8 
EU9 

Filtry dla pomieszczeń biurowych, 
oddziałów produkcyjnych, szpitali. 
Filtry wstępne dla filtrów klasy od EU11 do 
EU12 oraz dla filtrów z węglem aktywnym  

EU10 
EU11 
EU12 

Filtry dla miejsc objętych specjalnymi 
normami (np. zakłady farmaceutyczne, 
inżynierii precyzyjnej, fabryk optycznych i 
elektronicznych) 

EU11 Filtry dla oczyszczenia powietrza w 
pomieszczeniach klasy 100000 do 10000 

Filtry 
absolutne 

Drobnoustroje, bakterie, wirusy, dym 
papierosowy, opary tlenków metali 

EU12 
EU13 
EU14 

Filtry dla oczyszczenia powietrza w 
pomieszczeniach klasy 100000 do 10000 
Filtry dla wylotów z systemów wentylacji 
elektrowni jądrowych  

4.1 Filtry siatkowe. 
Filtry siatkowe wstępne, są najczęściej stosowanymi filtrami w centralach klimatyzacyjnych, są 
praktyczne w użyciu można je regenerować, oraz łatwo nabyć części zamienne to takich filtrów. 
Siatki mogą być syntetyczne lub metalowe w zależności od efektywności oraz aplikacji w której są 
użyte. Wszystkie filtry mają grubość 50mm pofałdowane w stosunku 1:1. Siatki filtrów mogą być 
łatwo regenerowane przy pomocy wody z mydłem lub innym detergentem, przed użyciem należy 
filtr dokładnie wypłukać. Filtry metalowe używane dla powietrza zawierającego olej muszą być 
myte przy użyciu specjalnych rozpuszczalników i suszone przy pomocy sprężonego powietrza. 
Wymiary filtrów podane są w poniższej tabeli: 

 
 
4.2 Filtry wysokiej efektywności  
 
Wysoka efektywność tych filtrów została uzyskana poprzez zastosowanie budowy sztywnych 
kieszeni, w zależnościom potrzeb dostępne są klas F7 i F8 dla tych filtrów. Powinny być zawsze 
używane wraz z filtrami wstępnymi, siatkowymi lub rolkowymi, zapewni to dłuższa ich żywotność i 
większą efektywność filtracji. Kieszeń filtra jest zamocowana przy pomocy uszczelki zapobiegającej 
przepuszczaniu powietrza nie przefiltrowanego. Kieszenie są przytrzymywane za pomocą 
metalowych zatrzasków. Wyjęcie filtra jest możliwe poprzez otwór inspekcyjny filtr jest tak 
zwymiarowany aby można było w łatwy sposób dokonać jego konserwacji poprzez otwór 
inspekcyjny. 
Wymiary filtrów podane są w poniższej tabeli: 
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5. Wymienniki ciepła. 
 
Lamelowe wymienniki ciepła są jedną z najważniejszych części centrali wentylacyjnej. Oferowane 
są wymienniki w których czynnikiem w obiegu pierwotnym jest : gorąca woda, zimna woda, 
odparowujący lub skraplający się czynnik chłodniczy, a w obiegu wtórnym powietrze przepływające 
przez centralę.  Wymiennik musi być zaprojektowany wg wymaganej wydajności oraz, z 
materiałów zapewniających bezawaryjną i poprawną pracę dla danych warunków. Wymienniki są 
dobierane dla każdej centrali wg jej wielkości i przepływu powietrza. Dla szczególnych zastosowań 
nasze biuro techniczne projektuje specjalne wykonania wymienników. 
Charakterystyka konstrukcyjna. 
 

• P6030 aluminium – miedź dla wymienników wodnych 
• P2519 aluminium – miedź dla wymienników na bezpośrednie odparowanie  

Typy:  
• wodne 
• na wodę przegrzaną 
• parowe 
• na bezpośrednie odparowania  

Dostęp: Bocznie wyjmowane (odłączane wraz z odprowadzeniem kondensatu – dla wymienników 
chłodzących). 
Tacki odpływu skroplin:Wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej aluminium z 1``podłączeniem 
odpływu skroplin. Tacki odpływu skroplin są instalowane po jednej dla każdego wymiennika 
chłodzącego, sekcja nawilżania posiada dwie tacki odpływu, połączone z aluminiowym ekranem 
wodnym. 
Rzędy wymiennika: standardowo wykonywane są wymienniki 1,2,3,4,6 rzędowe z różnorodnymi 
obiegami wg opisu w tabeli poniżej. W celu dobrania niestandardowych wymienników należy 
skontaktować się z biurem technicznym producenta. 
 
5.1 Wymienniki wodne  
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Ilość obiegów i wymiary przyłączy dla wymienników wodnych, 
jednostrefowych P6030. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.2 Wymienniki na bezpośrednie odparowanie. 
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5.3 Grzałki elektryczne.  
 
Grzałki elektryczne są często używane w małych i średnich centralach przy małych obciążeniach 
cieplnych głównie w lecie w cale dogrzewania w wypadku gdy konwencjonalny system ogrzewania 
gorącą wodą nie może być jeszcze użytkowany. Grzałki elektryczne są również używane jako 
wyposażenie przeciw zamrożeniowe zabezpieczające filtry oraz wymienniki ciepła. Grzałki 
elektryczne są wykonane ze stali pokrytej pancerzem, zasilane 400 V. 
Grzałki są wyposażone w termostat limitujący z automatycznym resetem oraz termostat 
zabezpieczający z restem manualnym. Wydajności oraz liczba elementów opisane są w tabeli 
poniżej. 
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Różnica temperatur Dt została określona dla warunków nominalnych (dla prędkości 
przepływu 2,5 m/s na wymienniku). 
 

6. Nawilżacze. 
 

Nawilżanie jest bardzo ważnym czynnikiem dla utrzymania odpowiedniej jakości 
powietrza w pomieszczeniach. Systemy nawilżania powietrza opisane poniżej powinny być 
dobierane biorąc pod uwagę komfort użytkownika oraz przepływ powietrza. Jest oczywiste 
że wszelkiego rodzaju pleśnie i bakterie znajdują idealne warunki to bytowania na 
powierzchniach o dużej wilgotności i miejscach zbierania się wody. W zawiązku z tym 
firma Fast zastosowała w swoich urządzeniach tacki skroplin i system odprowadzania 
nadmiaru wilgoci aby ograniczyć ilość wody wewnątrz urządzenia. Materiały nawilżaczy 
zraszających są zabezpieczone przed powstawaniem pleśni, mogą być również 
wyposażone w czujnik wilgotności zatrzymujący przepływ wody tak długo jak powierzchnia 
odparowania wilgoci jest mokra, ogranicza to zużycie wody oraz częstotliwość konserwacji. 
System parowy nawilżania z centralną jednostką produkującą parę jest przeznaczony w 
szczególności do systemów o niewielkim przepływie powietrza oraz w aplikacjach gdzie 
czystość powietrza jest bardzo ważna (np. szpitale). 
 
Typy: 
6.1 Nawilżacze zraszające. 
Dostępne materiały powierzchni roboczych nawilżaczy zraszających: 

a. papier o grubości 100mm, zasilanie wodą sieciową 
b. papier o grubości 200mm, zasilanie wodą sieciową 
c. papier o grubości 100mm, pompa recyrkulacyjna 
d. papier o grubości 200mm, pompa recyrkulacyjna 
e. PVC o grubości 100mm, pompa recyrkulacyjna 
f. PVC o grubości 200mm, pompa recyrkulacyjna 
g. papier o grubości 100mm, zasilanie wodą sieciową, kontrola przepływu, czujnik 

wilgotności i zawór elektromagnetyczny 
h. papier o grubości 200mm, zasilanie wodą sieciową, kontrola przepływu, czujnik 

wilgotności i zawór elektromagnetyczny 
 

6.2  Nawilżacze parowe (lance). 
  
6.3 Całkowity system nawilżania parowego (wytwornica +lance) 
 
Wszystkie tacki skroplin wykonane są ze stopu aluminium.  Dla nawilżaczy z pompą 
obiegową zasilanie oraz naczynie przelewowe jest zamontowane poza obudową. 
 

7. Odkraplacze. 
 
Odkraplacze zostały precyzyjnie zaprojektowane aby zapewnić maksymalną efektywność 
nawilżania przy jednoczesnym uniknięciu efektu dystrybucji do powietrza nie odparowanych kropel 
wody, w warunkach chłodzenia połączonego z osuszaniem oraz nawilżania. Dostarczane są jako 
opcjonalna część centrali lub jako jej obowiązkowy element. 
Standardowo dostarczone są odkraplacze o profilu „Z” wykonane jako przegrody ze stali 
galwanizowanej. Do odkraplaczy zapewniony jest dostęp poprzez boczny otwór inspekcyjny. 
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Odkraplacze są wymagane w przypadkach: 

• zastosowania wymienników ciepła chłodzących: przy prędkości przepływu powietrza 
powyżej 2,6 m/s. 

• zastosowania nawilżania powietrza : przy prędkościach przepływu powietrza większych niż 
2,6 m/s. 

• zastosowania nawilżaczy zasilanych sprężonym powietrzem 
Materiały : 

• konstrukcja ze stopu aluminium 
• konstrukcja ze stopu stali 304 AISI 

 
8. Sekcja wentylatorów. 

 
8.1 Wentylatory. 

 
Jednym z najważniejszych elementów centrali wentylacyjnej są wentylatory, które są jedynymi 
ruchomymi elementami w centrali w związku z tym mogą ulegać szybszemu zużyciu, wymagać 
częstszej konserwacji, być źródłem dźwięków. Poprawna selekcja modelu i rozmiaru wentylatora 
zapewnia bezawaryjną i długotrwałą pracę centrali przy optymalnej efektywności. Firma FAST 
dostarcza do każdej centrali inny rozmiar wentylatora tak aby zapewnić lepszą współpracę 
wentylatora z pozostałymi elementami, biorąc pod uwagę głośność działania, wydajność, oraz 
elastyczność pracy. 
Wszystkie stosowane w centralach wentylatory należą do serii DIN 323 R20, dostępne są 
wykonania: 

• ze śmigłami wentylatora skierowanymi ku przodowi 
• ze śmigłami wentylatora skierowanymi ku tyłowi 

 

 
 
Położenie wentylatora. 
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Kierunek: możliwe kierunki 
orientacji wentylatorów są 
pokazane na rysunku poniżej. 
Parzysta  cyfra oznacza orientację 
prawą, natomiast nieparzysta 
orientację lewą. Orientacja musi 
być dobrana w zależności od 
podłączenia kanału zasilającego. 
Wybór orientacji zależy od 
realnych warunków instalacji 
jednostki i powinien uwzględniać 
strony otworów inspekcyjnych 
oraz rozmieszczenie kanałów 
dystrybucyjnych powietrza 

 

Mocowania antywibracyjne : gumowe (600Sh) antywibracyjne mocowania oraz podkładki 
na wylocie z wentylatora. 

 

Standardowe akcesoria:  przewód uziemiający pomiędzy rama silnika a obudową. 
 

8.2 Silniki  
Silniki wentylatorów są trójfazowe asynchroniczne z uzwojeniem klatkowym chłodzone 
powietrzem. Charakterystyka elektryczna silników odpowiada IEC 34-1 oraz CEI 2-3 n01110 
charakterystyka wymiarowa IEC 72-1 oraz UNEL 13113-71-IM B3. 
Indeks ochrony IP: 55 
Klasa uzwojenia stojana : F 
Silniki posiadają jedną prędkość obrotową, są wykonywane jako 2,4 lub 6 polowe w zależności od 
prędkości obrotowej, lub opcjonalnie wykonywane są z możliwymi dwoma prędkościami pracy  
4/6, 4/8 polowe z pojedynczym stojanem. 
 

8.3 Przeniesienie napędu  
Koła pasowe mogą być wykonane w różnych typach, zapewnia to lepszy dobór prędkości 
wentylatora do danej instalacji. Dostępne są następujące rodzaje pasów transmisyjnych: SPA, SPB, 
SPC. 
Koła pasowe dla pasów typu SPA, SPB oraz SPC wyposażone są w uchwyt stożkowy oraz są 
dynamicznie i statycznie wyważane. Dla lepszego dostosowania prędkości obrotowej do wymagań , 
możliwe jest zamówienie wielostopniowego koła pasowego. System naciągania pasa zapewnia 
łatwą konserwację. 
 

8.4 Sekcje puste.  
 

Sekcje puste zostały stworzone aby zapewnić większą elastyczność przy projektowaniu, oraz dla 
łatwiejszego wstawiania poszczególnych elementów lub dla zapewnienia łatwiejszego dostępu do  
elementów takich jak wymienniki. Długości sekcji i rodzaje wykonania są opisane poniżej. 
Długości :  

• 150 mm odkryta 
• 300 mm odkryta lub z tacką skroplin 
• 450 mm odkryta lub z tacką skroplin 
• 600 mm odkryta lub z tacką skroplin. Lub z drzwiczkami inspekcyjnymi 

 
 

9. Akcesoria. 
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Dostępny jest szeroki zakres akcesoriów, które mogą być zamontowane przez pracowników formy 
FAST podczas montażu całości urządzenia, pozwoli to uniknąć problemów przy późniejszym 
montażu na miejscu użytkowania. Większość z dostępnych akcesoriów jest opisana poniżej, jednak 
na zapytanie dostępne są również inne akcesoria. 
 
Akcesoria dla wlotów i wylotów powietrza: 

• kołnierze 
• pełne panele (można w  nich wykonać dowolne kształty wlotów) 
• płótno antywibracyjne na wlocie powietrza ( z lub bez przepustnic) z przewodem 

uziemiającym. 
• płótno antywibracyjne na wylocie powietrza ( z lub bez przepustnicy) z przewodem 

uziemiającym. 
• aluminiowa siatka zabezpieczająca (tylko dla wewnętrznych przepustnic). 
• Ręczne otwieranie/zamykanie przepustnic. 
• Siłownik proporcjonalny dla przepustnic 
• Siłownik sprężynowy, proporcjonalny dla przepustnic. 
• Siatka do montażu na podłodze dla przepustnic. 

 
Akcesoria dla wentylatorów: 

• prowadnica wlotu powietrza (tylko dla wentylatorów z płatami skierowanymi do tyłu). 
• Przepustnica na wylocie z wentylatora 
• Grawitacyjna przepustnica na wylocie z wentylatora 
• Mikroprzełącznik montowany na drzwiach otworu inspekcyjnego 
• Miernik przepływu 

 
Akcesoria dostępne dla wszystkich sekcji: 

• osprzęt oświetlenia zasilany napięciem 24 V (instalator musi zapewnić zasilanie o napięciu 
24 V) 

• manometr ciśnienia (zamontowany i podłączony do punktów pomiarowych) 
• presostat powietrzny (zamontowany i podłączony do punktów pomiarowych) 
• podwójna tuleja ¼`` dla przyrządów pomiarowych lub czujników  
• podłoga wzmocniona blachą aluminiową  

 
11. Sekcje centrali wentylacyjnej. 

Centrale wentylacyjne z serii ME zwykle składają się z 2 lub 3 sekcji : 
1: sekcja wentylatorów zasilających zawsze dostarczane jest jako pojedyncze opakowanie. 
2: komponenty taki jak filtry, wymienniki, nawilżacze, komory mieszania (2-drogowe) dostarczane 
SA zawsze jako zamontowane w odpowiedniej sekcji. 
3: sekcja wentylatorów powietrza powrotnego zawsze dostarczana jest jako pojedyncze 
opakowanie i zawsze zawiera 3-drogową komorę mieszania  
4: komponenty znajdujące się za wentylatorami zasilającymi zawsze dostarczane są jako 
zamontowane w odpowiedniej sekcji (za wyjątkiem tłumików) 
5: Sekcja tłumików dźwięku zawsze dostarczana jest jako pojedyncze opakowanie. 
 
Na rysunkach w dalszej części dokumentacji pokazane są typowe zestawienia sekcji centrali. 
 

12. Wymiary. 
Wymiary central wentylacyjnych, pokazane w tabelach na kolejnych stronach, powinny być 
policzone wg przykładu: 

1. sekcja wentylatorów zasilających: wymiar z tabeli  
2. sekcja dystrybucji powietrza: suma wymiarów każdego z komponentów opisanych  w tabeli 
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3. sekcja wentylatorów recyrkulacji z 3-drogową komorą mieszania: wymiary opisane w tabeli 
 
Do sumy wymiarów wyliczonych na podstawie tabeli należy dodać 50mm dla paneli przednich i 
tylnych. 
 
Przykład : 
 
- sekcja komory mieszania  L= 600 mm 
- filtry kieszeniowe wstępne L=450 mm 
- wymiennik 4 rzędowy grzewczy + 8 rzędowy wymiennik chłodzący L=600 mm 
Sekcja dystrybucji powietrza L=1650 mm 
Sekcja wentylatorów L=1200 
Panele przednie i tylne L=50 mm 
Całość : L= 2900 mm 
 
Wysokości podane w tabeli są całkowite i zawierają wysokość podstawy i 120 mm i warstwy 
nośnej. 
 
Ujęte w tabeli szerokości (B) są wartościami całkowitymi. Jednak nie zawierają koniecznych do 
zachowania przestrzeni dla uchwytów (40mm)  lub przewodów ( około 50mm). 
 

12.1 Przykłady typowych konfiguracji. 
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12.2 Wloty / przepustnice / komory mieszania. 
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12.3 Filtry  
 

 
Filtr siatkowy 
Syntetyczny lub 
metalowy  

Filtr 
kieszeniowy  

Filtry absolutne   

 
12.4 Wymienniki ciepła / Grzałki elektryczne. 

 

 

 
 

12.5 Nawilżacze.  
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12.6 Sekcje puste / Komory wyrównawcze.  

 

 
 

12.7 Tłumiki dźwięku. 

 

 
 
21.8 Sekcje wentylatorów zasilających. 
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12.8 Sekcja wentylatorów zasilających z 3-drogowymi komorami 
mieszania. 

 

 

 
 

13. Waga. 
Całkowita waga centrali wentylacyjnej jest sumą wag wg poniższego przykładu: 

• obudowa : waga opisana w tabeli musi być przemnożona przez długość urządzenia 
wyrażoną w metrach; 

• waga paneli frontowych; 
• zadaszenie (jeśli jest założone) waga opisana w tabeli musi być przemnożona przez 

długość urządzenia wyrażoną w metrach; 
• waga zainstalowanych komponentów; 
• waga wentylatorów (wartość w tabeli uwzględnia wagę wentylatora, podstawę i 

przeniesienie napędu); 
• silnik  
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14. Tabliczka znamionowa. 
 
Każde z urządzeń posiada tabliczkę znamionową na której znajduje się numer seryjny 
urządzenia. Tabliczka jest umieszczona na drzwiczkach inspekcyjnych sekcji wentylatorów. 
Na tabliczce znajdują się również : 
- oznaczenie modelu urządzenia  
- przepływ powietrza na wentylatorach zasilających i odprowadzających (jeśli są). 
- wartość ciśnienia statycznego wentylatorów zasilających i recyrkulacyjnych (jeśli są). 
- moc i liczba pół siników wentylatorów  
- napięcie zasilania, ilość faz zasilania i ilość obwodów silników wentylatorów 
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W przypadku kontaktu zdoiłem technicznym firmy FAST konieczne jest podanie muru 
seryjnego urządzenia w celu jego identyfikacji co umożliwi uzyskanie odpowiedzi na 
wszystkie pytania dotyczące urządzenia. 
 

15. Transport i przenoszenie. 
 

15.1 Opakowanie. 
 
Urządzenia serii FM zwykle dostarczane są bez opakowania, za wyjątkiem filtrów 
siatkowych (wysokiej efektywności, filtry absolutne) oraz przyłączy które są dostarczane w 
oddzielnych opakowaniach do zainstalowania przez klienta. 
Na żądanie centrala może być zabezpieczona przy pomocy folii poliuretanowej, 
umieszczenie na palecie  + zabezpieczenie folią, w skrzyni lub w drewnianej obudowie. 
 

15.2 Transport. 
 
Transport należy przygotować biorąc pod uwagę wymiary urządzenia podane w paragrafie 
1.1. Podczas transportu należy stosować się do zaleceń: 
- zapakowane urządzenia musi być stabilne przymocowane do podłogi ciężarówki; 
- należy zabezpieczyć odpowiednim opakowaniem wszelkie zewnętrzne takie jak głowice, 
odprowadzenia skroplin, przepustnice, uchwyty; 
- opakowanie powinno być zakryte; 
- w przypadku piętrowania urządzeń podczas transportu należy pomiędzy urządzeniami 
ułożyć drewniane belki. 
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16. Sprawdzenie przy odbiorze. 
 
Przy odbiorze urządzenia od przewoźnika konieczne jest przeprowadzenie wstępnego 
sprawdzenia jego stanu w celu sprawdzenia czy podczas transportu nie doszło do 
uszkodzenia obudowy lub innych części. W przypadku wystąpienia uszkodzeń należy 
koniecznie to odnotować na dokumencie przewozowym. 
Sprawdzić należy:  
- przepustnice: sprawdzić mocowania, mechanizm napędowy oraz łopatki. 
- filtry: należy sprawdzić ilość i typ filtrów 
- wymienniki: należy sprawdzić stan przyłączy oraz lamel (jeśli są widoczne); 
- wentylatory – silniki: należy sprawdzić mocowanie 
- panele i rama nośna : należy sprawdzić stan ogólny 
- zadaszenie: należy sprawdzić stan ogólny 
 

17. Składowanie. 
 
Urządzenia nie wyposażone w zadaszenie muszą być składowane wewnątrz pomieszczeń. 
Wszelkie otwory urządzenia powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się do jego 
wnętrza kurzu, pyłu lub małych zwierząt, przepustnice muszą być zamknięte (i 
zabezpieczone folią w przypadku składowania urządzenia na zewnątrz) aż do momentu 
montażu urządzenia. Wszystkie części urządzenia dostarczanego w więcej niż jednej sekcji 
należy składować blisko siebie. 
 

18. Instalacja. 
 
Centrale wentylacyjne serii ME są przystosowane do podnoszenia od spodu. W przypadku 
gdy długość sekcji jest większa niż jej szerokość wówczas spód centrali jest wyposażone w 
specjalne otwory do podnoszenia za pomocą liny lub podnośnika widłowego. W przypadku 
gdy sekcja nie posiada otworów do podnoszenia wówczas można sekcję podnieść 
umieszczając liny lub wózek widłowy od czoła sekcji. Na poniższych rysunkach oznaczono 
symbolem A miejsca umieszczenia 2’’ prętów do podnoszenia lub lin, miejsca oznaczone 
jako B przeznaczone są do podnoszenia przy pomocy wózka widłowego.  
 

 
 
Uwaga: miejsca podnoszenia są oznaczone czarno – żółtymi znakami 
Podczas podnoszenia urządzenia przy pomocy lin należy użyć odpowiednich zabezpieczeń 
chroniących zadaszenie urządzenia przed uszkodzeniem. W czasie przenoszenia należy 
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uważać aby nie uszkodzić części wystających poza obrys urządzenia takich jak 
przepustnice przyłącza, uchwyty. 
 
Pozycjonowanie urządzenia może być dokonane przy pomocy dwóch wózków paletowych  
umieszczonych wzdłużnie. Alternatywnie można to zrealizować przemieszczając jednostkę 
na rurkach (użytych jako rolki) urządzenia nie wyposażone w podstawę mogę być 
przesuwane bezpośrednio po podłodze. 
 
Wentylatory są umieszczone przy pomocy sprężystych mocowań, jednak zalecane jest 
umieszczenie urządzenia na podkładkach antywibracyjnych. 
 
 18.2 Przestrzenie niezbędne dla konserwacji. 
 
Przy wybieraniu lokalizacji dla urządzenia należy koniecznie pamiętać o zachowaniu 
przestrzeni do dokonywania zwykłej konserwacji urządzenia lub serwisowania. 
Najlepiej gdy minimalna przestrzeń od przyłączy i strony otworów inspekcyjnych wynosi 
700mm i po przeciwnej stronie nie mniej niż dystans równy szerokości urządzenia + 
100mm. Umożliwia to swobodny dostęp wymienników ciepła bez konieczności odłączania 
zaworów (rys.A ). Jeśli urządzenie musi być umieszczone przy jednej ze ścian wówczas 
należy po stronie otworów inspekcyjnych pozostawić przestrzeń nie mniejszą niż szerokość 
urządzenia  + 100mm. (Rys. B). 
 

 
                     Rys. A                                                                   Rys. B 
 
 18.3 Połączenie dwóch sekcji. 
 

 

Urządzenia składające się z więcej niż jednej sekcji, muszą 
być połączone ze sobą zgodnie z rysunkiem dołączonym 
do urządzenia, oraz przy użyciu materiałów zawartych w 
pudełku które zwykle jest umieszczane w sekcji 
wentylatorów. Samoklejąca uszczelka musi być 
umieszczona na aluminiowej powierzchni ramy jednej z 
sekcji, po przyłożeniu jednej sekcji do innej należy 
połączyć je przy pomocy śrub z nakrętkami umieszczonymi 
w odpowiednich otworach pokazanych na rysunku (A). 
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 18.4 Podłączenie kanałów. 
 
Uwaga: nigdy nie włączaj wentylatorów urządzenia jeśli nie jest ono podłączone do 
kanałów lub zabezpieczone odpowiednimi siatkami. 
 
Pomiędzy kanałem wentylacyjnym a urządzeniem należy umieścić wkładkę 
antywibracyjną. Wkładkę należy przymocować przy pomocy wkrętów do kołnierza wylotu 
lub przepustnicy (jeśli występuje). Ewentualnie wkładkę można przymocować przy pomocy 
wkrętów samogwintujących do ramy urządzenia, lub panelu jak pokazano na rysunkach 
poniżej. Należy pamiętać o połączeniu kanału oraz urządzenia przy pomocy przewodu 
uziemiającego łączącego w przestrzeni wkładki antywibracyjnej. 
 

 
Długość wlotu powietrza do urządzenia powinna być nie mniejsza niż 2,5 x szerokość 
wlotu, odcinek ten powinien być prosty i pozbawiony jakichkolwiek przeszkód 
zakłócających przepływ powietrza (np. kolanka, rozgałęzienia)może to spowodować 
spadek wydajności wentylatora. Sekcje rozgałęzień nie powinne być nachylone pod kątem 
większym niż 70. Wentylatory powinny być ułożone, w zależności od kierunku nadmuchu, 
w pozycjach wg rysunku poniżej. 
Możliwe ustawienia wentylatorów są pokazane w tabeli poniżej, numer parzysty oznacza 
orientację prawostronną, nieparzysty numer oznacza orientację lewostronną. Orientacja 
jednostki jest interpretowana na podstawie kierunku przepływu powietrza. Orientacja 
całego urządzenia jest uzależniona od umiejscowienia kanałów wentylacyjnych 
zasilających. 
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 18.5 Podłączenie przewodów. 
 
 18.5.1 Podłączenie wodnych wymienników ciepła. 
 

• wymienniki ciepła posiadają przyłącza gwintowane. W przypadku konieczności 
zastosowania połączeń kołnierzowych, należy zastosować adaptery z gwintu na 
kołnierz, co zapewni możliwość odłączenia od nich wymiennika (przyłącza są 
umocowane do paneli urządzenia). 

• Wymienniki chłodzące są wyposażone w tackę odpływu skroplin. Przyłącze odpływu 
skroplin ma rozmiar 1’’, za przyłączem należy wykonać odpowiedni syfon (patrz 
paragraf 18.5.3). 

• Przewody zasilające powinny być rozmieszczone tak aby umożliwić w przyszłość 
swobodny dostęp do wymiennika ciepła, oraz otwarcie otworów inspekcyjnych 
urządzenia. 

• Przyłącza przewodów zasilający c wymiennik w wodę muszę być podłączone 
zgodnie z oznaczeniami na wymienniku ciepła WATER INLET- WLOT i WATER 
OUTLET WYLOT. Ogólnie przyjęto że wymiennik ciepła z przyłączami r.h. są 
zasilane od dołu natomiast wymienniki z przyłączani l.h. są zasilane od góry.  

• W najwyższym punkcie przewodu należy zainstalować zawór odpowietrzający, w 
najniższym  - zawór spustowy. 

• Przewody zasilające w wodę powinny być przymocowane poza obudową jednostki 
tak aby ich waga nie był przenoszona na wymiennik ciepła. 

• Po przyłączeniu centrali, należy założyć uszczelkę wokół powierzchni przylegania 
panelu aby zapobiec przepuszczaniu powietrza i formowaniu się kondensatu. 

• Linia zasilająca wymiennik grzewczy powinna być wyposażona w zawór odcinający 
przepływ w przypadku zatrzymania pracy wentylatora, co zabezpieczy przed 
nadmiernym przegrzaniem urządzenia i jego uszkodzeniem. 

• Urządzenia pobierające powietrze bezpośrednio z otoczenia powinny być 
wyposażone w elementy przeciwzamrożeniowe. 

• Wymienniki powinny być wyposażone w zawory odcinające, pozwoli to na 
odłączenie wymiennika i przeprowadzenie jego konserwacji. 

 
 18.5.2 Odprowadzenie skroplin. 
 
System odprowadzenia skroplin musi być wyposażony w syfon o odpowiednich wymiarach, 
co zapewni: 
- odpowiedni odpływ kondensatu 
- ochronę przed wlotem powietrza z zewnątrz poprzez przewód odprowadzenia skroplin 
przy podciśnieniu występującym w centrali  
- ochronę przed wylotem powietrza na zewnątrz w przypadku nadciśnienia w centrali  
- ochronę przed przedostaniem się nieprzyjemnych zapachów lub insektów do wnętrza 
urządzenia. 
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Poniżej przedstawiono prawidłowe wykonanie syfonu. 
 

 
Podciśnienie                                                       Nadciśnienie 
 
H1=2P 
H2=H1/2 
Gdzie P to ciśnienie wyrażone w mm słupa wody (1mm słupa wody = 9,81Pa).  
Syfon powinien być łatwy w montażu i powinien posiadać otwarcie w najniższej jego części 
umożliwiające jego czyszczenie. 
 
 18.5.3 Podłączenie wody sieciowej do nawilżacza zraszającego. 
 
Ten typ nawilżacza wymaga przyłącza wody oraz odprowadzenia wody. Linia zasilająca w 
wodę powinna być wyposażona w zawór elektromagnetyczny (nie należy do kompletu) 
sterowany poprzez higrostat sterujący i higrostat limitujący umieszczony na końcu kanału 
dystrybucji powietrza (higrostaty nie są dostarczane wraz z urządzeniem). Szczegóły 
podłączenia linii odprowadzenia wody w par. 18.5.2. 
 
Zasilanie w wodę 1’’ GJ 
Odpływ wody 1’’ GJ 
 
 18.5.4 Podłączenie wody sieciowej do nawilżacza z regulacją 
wydajności. 
 
Ten typ nawilżacza wymaga: 

• instalacji pompy + zestaw zasilający (A) 
• podłączenia wlotu wody (B1) i odpływu wody (B2). 
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Wlot wody powinien być regulowany przy pomocy zaworu (nie dostarczany) w celu 
przeprowadzania konserwacji, podczas normalnej pracy wydajność jest regulowana przy 
pomocy zaworu przepływowego (oznaczenie V na rysunku). 
 
Pompa (P) sterowana przy pomocy higrostatu mierzącego wilgotność powietrza oraz 
higrostatu limitującego (nie dostarczane) umieszczonego w kanale dystrybucji powietrza. 
 
Do instalacji należy podłączyć : zasilanie C1, odpływ C2, i przelew C3 
Zasilanie : 1’’ GJ 
Odpływ : 1’ GJ 
Opis podłączenia przewodu odprowadzenia : patrz par. 5.5.2  
 
Wstępne operacje: 

• podłącz zasilanie pompy (trzy fazy – patrz par. 18.7.2) 
• sprawdź czy poziom wody jest tuż poniżej brzegu naczynia przelewowego, ustaw zawór 

przepływowy V na odpowiednią wydajność przy pomocy śruby regulacyjnej i/lub ustal pozycję 
przepływu na pręcie kontrolnym. 

• Wyreguluj przepływ wody przez nawilżacz przy pomocy zaworu regulacyjnego na by-passie BP, 
sprawdź czy powierzchnia nawilżacza jest równomiernie nawilżona bez występowania nadmiaru 
wody; 

• Sprawdź czy filtr siatkowy jest całkowicie włożony w prowadnice. 
• Sprawdź położenie powierzchni nawilżacza E i odkraplacza G (jeśli występuje), powierzchnia 

nawilżacza jest chroniona z boku osłoną anty rozbryzgową H. 
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 18.5.6 Podłączenie nawilżacza parowego. 
 
Sekcja nawilżacza parowego jest dostarczana w standardowym formacie, wraz z lancą 
parową dystrybuującą parę, z przyłączem 1’’ G dla pary, oraz 3/8’’ GJ dla kondensatu. 
Lanca może być podłączona do zaworu regulacyjnego  w przypadku zasilania parą 
technologiczną lub do elektrodowej wytwornicy pary. Jeśli zamówiona została wytwornica 
wówczas dostarczana jest zamontowana przy centrali wraz z podłączeniem do lancy 
parowej oraz systemu odprowadzenia skroplin. W celu konserwacji nawilżacza należy 
zapoznać się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem. 
Nawilżacze parowe występują jednocześnie z odkraplaczem i tacką odpływu skroplin o 
przyłączu 1’’.  
Opis podłączenia przewodu odprowadzenia : patrz par. 5.5.2 
 
 18.7 Podłączenia elektryczne. 
 
Zwykle centrale wentylacyjne są dostarczane bez przyłączy elektrycznych, wówczas 
instalator jest odpowiedzialny za: 
- podłączenie wentylatorów  
- podłączenie pomp nawilżaczy 
- podłączenie presostatów 
- podłączenie lamp 
- podłączenie baterii elektrycznych 
 
 18.7.1 Uziemienie. 
 

 

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być podłączone do 
uziemienia. Wszystkie sekcje urządzenia muszą być podłączone 
do uziemienia. 
Z tego powodu wszystkie sekcje urządzenia posiadają śruby M8 
służące do podłączenia przewodu sieci uziemiającej. Śruby SA 
umieszczone w ramie podstawy i oznaczone literą A. 

 
 18.7.2 Podłączenie silników wentylatorów. 
 
W centralach używane są silniki trój – fazowe asynchroniczne z zamkniętymi stojanami, i 
chłodzeniem zewnętrznym. Specyfikacja elektryczna jest zgodna z wymogami: IEC 34-1 
oraz CEI 2-3 n0 1110, wymiary natomiast zgodne z wymogami : IEC 72 oraz UNEL 13113-
71-IM B3. 
Indeks ochrony: IP55 
Klasa stojana: F 
Silniki są jednopolowe (2,4,6 polowe w zależności od prędkości obrotowej wentylatora) na 
zamówienie dostępne są z polaryzacją 4/6, 4/8 polowe z jednym uzwojeniem. 
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• silniki elektryczne o jednej prędkości obrotowej oraz bezpośrednim rozruchu 
połączone są w gwiazdę gdy napięcie główne jest wysokie lub w trójkąt dla niższych 
napięć. 

Silniki 230/380 V:  
220 V – połączone w trójkąt  
380 V – połączone w gwiazdę  
Silniki 380/660 V: 
380 V – połączone w trójkąt 
 
• wszystkie silniki mogą pracować w obu kierunkach obrotu. Kierunek może być 

zmieniony poprzez zamianę dwóch linii zasilających podłączonych do terminala 
zacisków stojana. 

• W przypadku siników o dwóch prędkościach obrotowych należy zapoznać się z 
dostarczonym wraz z nimi diagramem połączeń. 

 
Połączenie silników trójfazowych jest przedstawione na poniższym diagramie. Zawsze 
należy zapoznać się ze schematem dostarczonym wraz z silnikami, schemat znajduje się 
na wewnętrznej powierzchni pokrywy puszki zaciskowej. 
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 18.7.3 Podłączenie pomp elektrycznych. 
Pompy obiegowe nawilżaczy zraszających posiadają silniki zasilane napięciem 230/380 V i 
powinny być podłączone:  

• w trójkąt : silniki o napięciu pracy 230 V 
• w gwiazdę : silniki o napięciu pracy 380 V 

 
 18.7.4 Podłączenie baterii elektrycznych. 
Należy zapoznać się ze schematem połączeń dostarczonym wraz z bateriami. 
 
 18.8. Instalacja filtrów. 
 

• Filtry (metalowe lub syntetyczne) zwykle są dostarczane jako już zamontowane na 
urządzeniu. Jeśli nie są zainstalowane, należy je wsunąć do odpowiednich 
prowadnic. Należy sprawdzić czy rama filtra jest odpowiednio osadzona w 
prowadnicy. 

• Filtry kieszeniowe osadzane na szynach: całość filtra można wysunąć na szynie. 
Szyna, na której mocowany jest filtr jest posiada profil Omega (B) wraz z uszczelką 
(C). Filtr należy wsunąć najdalej jak jest to możliwe aby zapewnić jego odpowiednie 
zamocowanie. 

 
• Filtry absolutne: dostarczane jako zapakowane do urządzenia. Instalacja filtrów 

absolutnych polega na wsunięciu ich w odpowiednie prowadnice, oraz 
zabezpieczeniu przy pomocy dostarczanych wkrętów wkręcanych ręcznie. W 
zależności od rodzaju jednostki może okazać się konieczne wymontowanie 
odkraplacza zamontowanego za wentylatorem. 

 
 18.9 Wyjęcie elementów zabezpieczających podczas transportu. 
 
 Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy zabezpieczające komponenty 
jednostki przed uszkodzeniem podczas transportu. Zabezpieczenia te należy bezwzględnie 
wyjąć z urządzenia przed rozpoczęciem jego użytkowania. 
 
 19. Sprawdzenie przy pierwszym uruchomieniu. 
 
Przed i podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić: 
 
 19.1 Wentylatory 
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a- Sprawdź śruby mocowania zespołu wentylatorów 
b- Sprawdź osadzenie kół pasowych na tulejach stożkowych 
c- Sprawdź osiowość kół pasowych 
d- Sprawdź czy wentylator i koła pasowe obracają się swobodnie  
e- Sprawdź napięcie paska napędu, sprawdzenie napięcia należy również wykonać po 

kilku godzinach pracy urządzenia, wg procedury: 
• Zmierzyć długość T; 
• Przy pomocy siłomierza należy przyłożyć siłę do paska powodując odchylenie o 

1,5mm na każde 100mm długości paska. Siłę należy przyłożyć w połowie długości 
T. Następnie wartość odczytaną z siłomierza należy porównać z wartościami F’ oraz 
F’’ z poniższych tabel. 

 

 
• Jeśli F<F’ należy naciągnąć pasek  
• Jeśli F>F’’ należy poluzować pasek  

 
Napięcie nowego paska napędzającego zmniejsza się bardzo szybko, w związku z tym 
nowy pasek powinien być napięty tak aby siła F była większa o 30% od wartości siły F’’ 
z tabeli. 
Aby wyregulować napięcie paska, należy poluzować śruby mocujące silnik do 

prowadnic A. 
 

f- Kierunek obrotów: wirniki wentylatora powinien obracać się w kierunku oznaczonym 
strzałką na obudowie wentylatora. Jeśli kierunek obrotów jest przeciwny, należy zamienić 
kolejność faz na zasilaniu silnika wentylatora. 
 
g- pobór prądu: zabezpieczenia termiczne silnika należy ustawić według danych na 
tabliczce znamionowej silnika, następnie przy użyciu amperomierza należy zmierzyć 
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wartość płynącego prądu zasilania. Jeśli pobór prądu jest zbyt duży prawdopodobnie układ 
jest przewymiarowany. Wówczas należy stworzyć dodatkowy opór przepływu powietrza 
np: przymykając przepustnice. Lub zmniejszyć ilość obrotów wentylatora poprzez zmianę 
przełożenia napędu kół pasowych. 
 
 19.2 Pompy elektryczne. 
 

a- Kierunek obrotów  
b- Ustawienie zabezpieczeń termicznych  
c- Pobór mocy elektrycznej  
d- Ustawienie zaworu by-passu 

 
 19.3 Filtry  
Należy sprawdzić: 

a-  Prawidłowość osadzenia i zamocowania filtrów  
b- Czystość filtra i wnętrza urządzenia  

 
 19.4 Nawilżacze 
a- poprawność umieszczenia nawilżacza 
b- poprawność podłączenia do zasilania i ustawienia zaworu regulującego przepływ 
 
 19.5 Przepustnice  
a- tryb pracy (ręczny lub automatyczny jeśli możliwy do zastosowania) 
b- pozycję : w znaczeniu, że uruchomienie urządzenia z zamkniętymi przepustnicami może 
być niemożliwe jeśli wentylatory zasilające mają dyspozycyjne ciśnienie statyczne na 
poziomie 2000 Pa.  
 
 20 Konserwacja. 
 Konserwacja powinna być przeprowadzana w ustalonych odstępach czasowych 
oznaczonych w tabeli poniżej. Podane wartości czasowe są jedynie orientacyjne, w 
przypadku filtrów częstotliwość konserwacji jest ściśle zależna od jakości powietrza i 
warunków pracy urządzenia. Również, gdy urządzenie pracuje w sposób ciągły 
częstotliwość konserwacji jest znacznie większa.  
 
Konserwacja     
Komponenty Należy sprawdzić Sprawdzenie  Potrzebny 

przyrząd  
Częstotliwość  

Sekcja 
wentylatora  

Napięcie paska 
Zużycie paska 
Osadzenie kół pasowych  
Czystość paska i kół 
Łożyska kół i wentylatora  

Instrumentalne 
Wizualne 
Wizualne 
 
Wizualne 
Wizualne 
 

Siłomierz  Raz na miesiąc  
Raz na miesiąc 
Raz na miesiąc 
 
Raz na miesiąc 
Raz na miesiąc 
 

Filtry 
syntetyczne 
Filtry 
kieszeniowe  
Filtry absolutne  

Czystość filtrów  
Czystość filtrów 
Czystość filtrów 

Wizualne 
Instrumentalne 
Instrumentalne 

 
Manometr 300Pa 
Manometr  600Pa 

Raz na dwa 
tygodnie  

Nawilżacz  Kontrola stanu ogólnego  Wizualne  Raz na miesiąc 
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Kontrola zabrudzenia 
Kontrola filtra wody  
Kontrola poziomu wody  
Kontrola zabrudzenia 
kamieniem kotłowym  

 
 
 
 
Wizualne 

Raz na miesiąc 
Raz na miesiąc 
Raz na miesiąc 
Na koniec sezonu 
Raz na miesiąc 

Wymiennik 
ciepła  

Czystość powierzchni 
wymiennika 
Czystość tacki skroplin 

Wizualne 
 
Wizualne 

 Raz na rok 
 
Raz na rok 

 
21. Uwagi i środki ostrożności. 
 

Podczas instalacji, użytkowania, konserwacji lub przenoszenia urządzenia należy 
przestrzegać poniższych zaleceń: 

• Podczas podnoszenia urządzenia, należy pamiętać, że środek ciężkości 
może nie znajdować się w środku geometrycznym urządzenia. 

• Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono 
poprawnie podłączone do przewodu uziemienia. 

• Przed uruchomieniem urządzeń w wykonaniu podstawowym należy 
upewnić się, że urządzenie jest zabudowane i nie dostępne bez 
wykorzystania odpowiednich narzędzi. 

• Nigdy nie używaj urządzenia w celu podtrzymywania innych urządzeń. 
• Nigdy nie zostawiaj wewnątrz urządzenia narzędzi, części zamiennych 

lub innych przedmiotów. 
• Przed otwarciem urządzenia upewnij się, że wszystkie części zasilane 

elektrycznie są odłączone od napięcia, upewnij się, że wentylator jest 
wyłączony i nie może być włączony przypadkowo przez niepowołane 
osoby, podczas gdy panel jest otwarty. 

• Po dokonaniu serwisu upewnij się, że wszytki panele są poprawnie 
zamocowane. 

• Uważaj na ostre krawędzie znajdujące się wewnątrz jednostki. 
• Uważaj na narożniki zadaszenia urządzeń zewnętrznych. 
• Uważaj na przepustnice powietrza sterowane siłownikami – mogą się 

nagle zamknąć. 
 
22. Rozwiązywanie problemów. 
 
Usterka  Możliwa przyczyna  Sprawdzenie  Zapobieganie  
Zbyt duży pobór 
prądu przez silnik 
wentylatora  

Zbyt duża wydajność  Wydajność i ciśnienie 
statyczne 
Prędkość wentylatora 

Zmniejszenie prędkości 
obrotowej wentylatora  
Stworzenie dodatkowego oporu 
w kanale wentylacyjnym 

Nadmierny wypływ 
powietrza  

Przewymiarowanie 
systemu dystrybucji 
powietrza. 

Sprawdzenie 
wydajności systemu i 
ciśnienia statycznego  
Prędkość wentylatora  

Zmniejszenie prędkości 
obrotowej wentylatora  
Stworzenie dodatkowego oporu 
w kanale wentylacyjnym  

Niedostateczny 
wypływ powietrza  

Niedowymiarowanie 
systemu dystrybucji 
powietrza  

Sprawdzenie 
wydajności systemu i 
ciśnienia statycznego  
Prędkość wentylatora 

Zwiększenie prędkości 
obrotowej wentylatora z 
zachowaniem wartości max dla 
danego wentylatora  

Nadmierny hałas  Przepływ zbyt duży  
Uszkodzone łożyska 

Wydajności 
Ciśnienia statycznego  

Obniżenie przepływu powietrza  
Wymiana łożysk  
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wentylatora  
Wibrujące części 
metalowe  
Części wirujące są 
niewyważone  

Łożysk  
Stabilności 
komponentów  
Wibracji wentylatora  

Wymiana części uszkodzonych 
Wyważenie wentylatora  

Wypływ wody  Zbyt duży przepływ  
Zablokowany syfon  
Brak syfonu  
Zbyt duży przepływ wody  

Przepływ  
 
 
Ustawienie by-passu 

Zredukować przepływ  
Wyczyścić syfon 
Zamontować syfon 
Wyregulować zawór by-passu 
aby zredukować przepływ  

Szybkie zużycie 
paska napędu  

Pasek ślizga się po kołach  
Koła pasowa nie są 
ustawione w osi  

Napięcie paska  
Ustawienie kół 
pasowych  

Napięcie paska  
Ustawienie kół pasowych  

 
UWAGA: jednostki UCG są zintegrowane innymi elementami całego systemu, w związku z tym, 
nieprawidłowe działanie może być spowodowane przyczynami pochodzącymi z poza tych jednostek, lub 
nieprawidłowymi warunkami pracy, (do których urządzenie nie zostało zaprojektowane). 
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