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УВАГА! 
Право власності на пристрій переходить до покупця після оплати повної ціни у значенні ст 589 Ц.К., до 

цього моменту пристрій буде належати до Frapol Sp. z o.o. 
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1. Загальні принципи безпеки

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІНСТРУКЦІЇ 
Недотримання інструкцій, наведених у посібнику, може призвести до пошкодження майна та травм. Виробник 
не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають прямо чи опосередковано від недотримання 
інструкцій цього посібника. 

ЗБЕРІГАННЯ ІНСТРУКЦІЇ 
Цей посібник разом з документацією центрального кондиціонера та додатковими інструкціями щодо 
використаних компонентів (якщо такі є), слід ретельно зберігати в місці, доступному для персоналу сервісного 
та технічного обслуговування. 

ВИМОГИ В ДОДАТКОВИХ ІНСТРУКЦІЯХ 
Залежно від конфігурації з пристроєм можуть бути надані додаткові інструкції для компонентів, перерахованих 
нижче. Необхідно ознайомитися з вимогами безпеки, зазначеними в них. 

• Вентилятори з підшипниками, які потребують періодичного змащення,
• Електродвигуни механічного розміру 225 і більше,
• Електричні нагрівачі,
• Модулі опалення GR,
• Пальники разом із контуром (газ або нафта),
• Парові нагрівачі,
• Регулятор обертального теплообмінника,
• Система управління акумуляційним теплообмінником Accublock
• Система автоматичного регулювання,
• Вбудована система охолодження,
• Інвертор електродвигуна,
• Паровий зволожувач,
• Випарний зволожувач.

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
Встановлення, введення в експлуатацію та експлуатація пристрою повинні виконуватися персоналом з 
відповідними дозволами, що вимагаються чинним законодавством. 

ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
Переконайтеся, що напруга живлення в мережі сумісна з даними на заводських табличках електричних 
приймачів, встановлених у центральному кондиціонері (електродвигуни, резистивні нагрівачі, електричні 
нагрівачі, інвертори, приводи, пальники тощо). 
Допустимі відхилення: 

• Напруга живлення: +/- 6%
• Частота: +/- 2 %

Всі електричні пристрої, встановлені у центральному кондиціонері, такі як: електродвигуни, серводвигуни, 
електричні нагрівачі, насоси, компресори тощо, повинні бути підключені відповідно до інструкцій та схем 
виробника. Перевірте правильність закріплення всіх існуючих заземлювальних проводів. 

Параметри лінії електроживлення та необхідного обладнання безпеки повинні бути дібрані та 
розраховані персоналом з відповідною кваліфікацією для проектування електроустановок відповідно до 
чинних норм. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ  

УВАГА! 
Перш ніж проводити електричні підключення або виконувати будь-які сервісні роботи, 
переконайтеся, що напруга живлення відключена, а сервісний вимикач встановлений у 
відключеному положенні і заблокований (за допомогою замка) перед випадковою зміною цього 
положення сторонніми особами. 
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Транспортування пристрою до місця встановлення повинно здійснюватися кваліфікованим персоналом 
відповідно до чинних правил безпеки. Особи, що керують транспортними засобами (навантажувачем, краном 
та ін.), повинні мати відповідні дозволи. При перевезеннях слід використовувати засоби індивідуального 
захисту (захисні рукавички, шоломи, захисні окуляри). Ніколи не перебувайте під підвішеним вантажем. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Сервісні перевірки повинні виконуватися регулярно з інтервалами, наведеними в розділі "Експлуатація", для 
раннього виявлення пошкоджених або ослаблених деталей, що дозволяє уникнути аварії. Не усунення 
виявленого дефекту збільшує ризик виходу з ладу, пошкодження або травмування. 

ВИЯВЛЕННЯ НЕПОЛАДКИ 
У разі механічного пошкодження предмета поставки слід скласти протокол про збитки з перевізником. 
Протокол повинен бути написаний в день поставки і є підставою для розгляду скарги на транспортний збиток. 
У разі виникнення несправності або неправильної роботи слід вимкнути пристрій та викликати авторизований 
сервісний центр. 

РЕМОНТИ 
Будь-який ремонт слід виконувати в авторизованому сервісному центрі з використанням оригінальних 
запасних частин. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Несанкціонована модифікація пристрою (механічна або електрична) неприйнятна і призводить до втрати 
гарантії. Виробник не несе відповідальності за такі дії. 

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Пристрій повинен використовуватися за призначенням і в діапазоні параметрів роботи, для яких він був 
розроблений. У випадку використання не за призначенням виробник не несе відповідальності за наслідки 
таких дій. 

УПАКОВКИ 
Частини упаковки (пластикова плівка, поліефірна піна, цвяхи тощо) є потенційно небезпечними і їх 
слід тримати подалі від дітей, а після використання утилізувати у відповідності з діючими правилами. 

2. Заява виробника

Виробник заявляє, що поставлений пристрій відповідає вимогам безпеки, викладеним у наступних 
директивах та відповідних стандартах: 

• 2006/42/ЕС

УВАГА! ГАРЯЧІ ЧАСТИНИ 
У пристрої є частини, де температура поверхні може бути високою (наприклад, теплообмінники, 
нагрівачі, корпус двигуна тощо). Прямий контакт з ними може призвести до опіків або інших травм. 
Дотримуйтесь особливої обережності, носіть захисний одяг та виконуйте сервісні операції тільки 
тоді, коли температура опуститься нижче 40°C. 

УВАГА! ГОСТРІ КРАЇ 
У пристрої є гострі краї (наприклад, пластинчасті теплообмінники). Контакт з ними може призвести 
до поранення. Будьте особливо обережні та носіть захисний одяг. 

УВАГА! РУХОМІ ЧАСТИНИ 
У пристрої є рухомі частини (наприклад, ротор вентилятора). Контакт з ними може призвести до 
поранення або серйозних травм. Сервісні операції можна почати виконувати тільки після повної 
зупинки рухомих частин. 

УВАГА! 
Всі сервісні та експлуатаційні дії повинні виконуватися командою з однією особою, що виконує 
підстрахувальну функцію. 
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• 2014/35/ЄС

а компоненти постачальників мають відповідні декларації про відповідність та/або маркування СЕ з 
директивами: 

• 2014/68/ЄС
• 2009/142/ЕС

Для того, щоб відповідати основним вимогам Директиви EMC 2004/108/EC, центральний кондиціонер AF 
повинен бути встановлений з використанням професійних інженерних методів у сфері електромагнітної 
сумісності та з урахуванням інформації про використання компонентів відповідно до їх призначення та 
відповідності вимогам Директиви про електромагнітну сумісність. 

Центральні кондиціонери повітря згідно з визначенням Директиви 2006/42/EC про машини є частково 
завершеними приладами, призначеними для установки в системі вентиляції та кондиціонування повітря і не 
можуть бути запущені та використані самостійно перед тим, як система, в якій  вони розташовані, не матиме 
відповідного декларації відповідності CE. 

3. Залишкові небезпеки

При проектуванні та виробництві обладнання застосовуються рішення, що мінімізують ризик загроз для 
людей та майна. Однак це не усуває всі можливі загрози. Нижче наводяться деякі події, які не підлягають 
контролю виробника, що може спричинити потенційну загрозу здоров'ю людей та безпеці власності: 

ЗАГРОЗИ ВИКЛИКАНІ НЕПРАВИЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ І МОНТАЖЕМ 

• накопичення і витік конденсату (пошкодження майна, коротке замикання),
• витік води з контуру (пошкодження майна, коротке замикання),
• витік холодоагенту з циркуляції (ризики для здоров'я та життя, матеріальні збитки),
• падіння пристрою, встановленого на неправильній опорній конструкції (ризики для здоров'я та

життя, пошкодження майна),
• установка в місці, доступному для сторонніх осіб (ризики для здоров'я та життя).

ЗАГРОЗИ ВИКЛИКАНІ НЕПРАВИЛЬНИМ ТРАНСПОРТУВАННЯМ 

• падіння або перекидання транспортованого пристрою (небезпека для здоров'я і життя, матеріальні
збитки).

ЗАГРОЗИ ВИКЛИКАНІ НЕПРАВИЛЬНИМ ВИКОНАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ 

• коротке замикання, пожежа, токсичні пари (небезпека для здоров'я та життя, пошкодження майна).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ ПАНЕЛЕЙ ТА ЗАХИСНИХ КРИШОК 

• контакт з рухомими або гарячими частинами (загроза здоров'ю та життю).

4. Загальна інформація

Ця інструкція містить інформацію про монтаж, запуск та експлуатацію центральних кондиціонерів типу AF 
компанії FRAPOL. Перш ніж виконувати будь-які операції на центральних кондиціонерах, прочитайте 
представлені інструкції та рекомендації. Пошкодження пристроїв, що виникли внаслідок недотримання 
інструкцій - зокрема, внаслідок неправильного зберігання або транспортування, неправильного встановлення 
з'єднань та нехтуванням експлуатаційними діями - не підлягають гарантійному ремонту. 

УВАГА! Гарантія також не поширюється на матеріали та експлуатаційні частини, зокрема: повітряні фільтри, 
клинові ремені, підшипники вентиляторів та двигуни. 
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4.1. Ідентифікація та документація центрального кондиціонера 

Кожна функціональна секція центрального кондиціонера має власну табличку, на якій наведено 
найважливіші технічні параметри. На секції вентилятора (або вентилятора припливного повітря у випадку 
приладів подачі та витягу повітря) розміщується паспортна табличка всього центрального кондиціонера, на 
якій надається, серед інших, номер замовлення та тип і серійний номер пристрою. На кожному окремому 
модулі центрального кондиціонера є рисунок всього центрального кондиціонера з позначенням на ньому 
цього модуля. Це дозволяє легко ідентифікувати на місці монтажу. На внутрішній стороні дверей секції 
вентилятора (або припливного вентилятора у випадку пристрою з припливно-витяжним блоком) є кишеня, в 
якій є розмірний рисунок і Лист даних центрального кондиціонера. Лист даних містить детальні технічні 
параметри пристрою, підтвердження отримання кінцевого контролю якості, номери виданих документів, 
тобто, гарантійного талону, сертифікати контролю якості та декларації відповідності, а також будь-які 
додаткові відмітки (наприклад, про спосіб доставки фільтрувальних картриджів). 
Ця Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування надається клієнту разом з рахунком-фактурою, 
гарантією та декларацією про відповідність та будь-якими додатковими інструкціями. Один додатковий 
екземпляр паспорту відправляється на місце монтажу (будівництва) разом з специфікацією поставки та 
доставки. 

У разі можливих контактів із сервісом слід подати серійний номер пристрою. 

4.2. Призначення та область застосування 

Панелі управління FRAPOL мають модульну конструкцію і використовуються для обробки повітря в системах 
вентиляції та кондиціонування повітря в житлових будинках, колективних житлових, громадських та 
промислових будівлях. 
Центральні кондиціонери складаються з різних функціональних секцій, таких як фільтри, теплообмінники і 
вентилятори, які можуть бути встановлені в багатьох конфігураціях. В залежності від розміру пристрою та 
вимог замовника, один або декілька функціональних секцій можуть бути розташовані в одному модулі 
центрального кондиціонера. Центральні кондиціонери виробляються в наступних версіях: 

• стандартна (тип блоку: внутрішній або зовнішній)
• гігієнічній: для використання в медичних закладах та інших приміщеннях з високими гігієнічними

вимогами (тип блоку: внутрішній або зовнішній).
Центральні кондиціонери можуть використовуватися для обробки повітря з максимальною 
концентрацією пилу 0,5 мг/м3. Допустимий діапазон температур повітря, що подається до блоків 
вентиляторів: 

• від -15°C до +40°C (двигуни нормального виконання)
• від -20°C до +60°C (двигуни спеціального виконання)

Допустима температура повітря, що подається в інші секції, становить від -25°C до 
+70°С. Максимальна абсолютна вологість повітря, що подається до установки подачі повітря при
максимальній температурі +30°C, не повинна перевищувати 19 г/кг п.с. (відносна вологість 70%).
Під час низьких температур навколишнього середовища, у випадку тривалої зупинки обладнання, існує
небезпека конденсації всередині пристрою водяної пари через контакт теплого повітря з холодною
поверхнею корпусу.

5. Зберігання та транспортування на будівельному майданчику

Окремі елементи центральних кондиціонерів обгортаються захисною плівкою і розміщуються на дерев'яних 
піддонах. Плівку слід видалити безпосередньо перед монтажем. Крім того, зовнішні поверхні панелей блоку 
захищені приклеєною на них плівкою. Цю плівку слід видалити відразу після монтажу. 

УВАГА! Залишки плівки можуть знебарвити панелі. 

Пристрої слід зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці, яке не піддається впливу погодних умов, де 
температура становить від -25°C до +50°C. 

УВАГА! Центральні кондиціонери не можуть бути встановлені у потенційно 
вибухонебезпечних зонах. 
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Панелі можуть транспортуватися за допомогою навантажувача або крана в положенні їх нормальної роботи, 
приділяючи особливу увагу захисту бічних поверхонь і виступаючих елементів від пошкоджень Перед тим як 
підняти пристрій, переконайтеся, що двері та інспекційні люки закриті. Принцип способу транспортування 
показаний на малюнках нижче. 

Увага: 
Вилки навантажувача повинні піднімати весь агрегат. Не 
можна піднімати, коли вилки не проходять на іншу сторону 
корпусу. 

Рис. 1. Транспортування агрегату на піддоні вилковим навантажувачем. 

Рис. 2. Транспортування агрегату за допомогою крана. 

6. Монтаж і підключення

6.1. Місце монтажу 

Центральний кондиціонер повинен бути розміщений на вирівняній підставі достатньої міцності, 
пристосованої до ваги та розмірів агрегату (фундаментна стяжка, забетонована в сталеву підставу рама 
фундаменту або спеціально підготовлений жорсткий сталевий каркас). Стрілка прогинання основи не 
повинна перевищувати 1 мм на метр довжини. Установки, обладнані зливом конденсату, повинні бути 
встановлені на бетонному або сталевому постаменті з висотою, що дозволяє встановити водяний сифон. 
Для типового сифона висота цоколя не повинна бути менше 150мм. Пристрій слід розмістити на гумових 
віброізоляційних підкладках. У випадку багатомодульного агрегату, поверхня підкладок для окремих модулів 
повинна бути підібрана стосовно їх ваги, так що після складання пристрою прогинання всіх підкладок було 
однаковим. 
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Рис. 3. Необхідний доступ до інспекції. 

З боку обслуговування агрегату повинно бути передбачено вільний простір з шириною, що дозволяє 
відкривати всі двері та інспекційні люки та здійснювати звичайні операції. Гідравлічні, електричні та ін. 
установки повинні бути розташовані так, щоб не перешкоджати доступу до агрегату. Мінімальна ширина для 
зміни кишенькових фільтрів дорівнює ширині агрегату (застосовується до центральних кондиціонерів AF до 
розміру 40). Мінімальна ширина для поточного обслуговування інших секцій - 800 мм. Крім того, з боку 
обслуговування необхідно передбачити простір, що дозволяє замінити внутрішні компоненти агрегату. 
Ширина простору повинна бути принаймні рівною ширині агрегату + 150 мм. Під час нормальної роботи цей 
простір може містити інші пристрої та установки, але слід мати можливість швидко і легко демонтувати їх. 

6.2. Процес монтажу 

a) Ретельно позначте місце установки,
b) встановлюють окремі елементи агрегату в послідовності, як на представленому монтажному кресленні
(монтажний рисунок розміщений на кожному модулі агрегату),
c) зніміть упаковку,
d) Наклейте та притисніть прокладки на профілях в місцях, де вони будуть прилягати до сусіднього модуля
(комплект ущільнювальних матеріалів упакований в секцію вентилятора),
e) додайте один до одного окремі модулі корпусу таким чином, щоб вони знаходилися в контакті один з одним у
точці з'єднання,

f) Вирівняйте модулі по горизонталі та вертикалі,
g) з'єднайте окремі модулів корпусу,
h) Підключіть до агрегату вентиляційні канали.

Модулі корпусу з'єднуються від центру агрегату за допомогою металевих з'єднувачів (на прямих ділянках 
країв корпусу) і металевих кутових профілів (у кутах з'єднання корпусів) за допомогою гвинтів М8. З'єднувачі 
попередньо зібрані на кінцевих профілях корпусу (див. рис. 4). 

заміна 
компонентів 

заміна фільтрів (до 
розміру AF40) 

поточна 
експлуат
ація 
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Рис. 4. З'єднання окремих модулів корпуса. 

У випадку агрегатів з дахом також слід поєднати покрівлі окремих елементів корпусу (див. рис. 5) і заповнити 
щілини ущільнювальною масою на з'єднаннях модулів агрегату. Для великих агрегатів також необхідно 
прикріпити гвинтами опорні рами окремих модулів корпусу (див. рис. 6). 

Рис. 5. З'єднання покрівлі окремих модулів корпуса. 

гвинт М8 з гайкою 

гвинт М8 з гайкою 

сполучна 
планка 

Модуль 2 

ущільнити 
з'єднання Модуль 1 
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Рис. 6. З'єднання несучих рам (стосується агрегатів, оснащених рамами). 

6.3. З'єднання каналів 

Повітроводи з'єднуються з гнучкими фланцями агрегату, які закінчуються типовими монтажними рамками. 
Між рамкою гнучкого фланця і каналом слід встановити самоклеюче ущільнення. Канали не повинні 
спиратися своєю вагою на фланцях і повинні мати свої власні завіси. При установці переконайтеся, що 
кабель заземлення, що з'єднує масу агрегау з масою каналів, правильно встановлений. 

6.4. Гідравлічні з'єднання - загальні вказівки 

Відноситься до: нагрівача і водяного охолоджувача, гліколеобмінника. 

Нагрівач і охолоджувач повинні бути з'єднані в протитоковій системі (див. рис. 6а) відповідно до позначок, 
розташованих при патрубках. Зворотне з'єднання призводить до значного зниження теплової ефективності. 
Трубопроводи подачі не повинні перешкоджати доступу до агрегату  і повинні бути розбірними, щоб можна 
було зняти теплообмінники (необхідно використовувати шнекові або фланцеві з'єднання). Трубопроводи не 
можуть підтримуватися на патрубках, а їх термічні напруги повинні бути адекватно компенсовані, щоб вони 
не переносилися на патрубки. 

Рис. 7a. З'єднання в протитоковій системі нагрівачів і водяних охолоджувачів 

Гвинти 

Повітря 

ЖИВЛЕННЯ 

Повітря

ЖИВЛЕННЯ
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Рис. 7б. З'єднання в протитоковій системі фреонових охолоджувачів 

Рис. 7c. Схема з'єднання теплообмінників з подвійними патрубками. 

Як правило, всі теплообмінники обладнані власними зливними та повітрявипускними патрубками. Тим не 
менш, рекомендується встановлювати на трубопроводі, підключеному до верхнього патрубка, автоматичний 
обезповітрювач, а в трубопроводі, підключеному до нижнього патрубка, слід передбачити злив для води. 
Трубопроводи, що проходять поза приміщеннями, або в приміщеннях, де температура може опускатися 
нижче 5°C, повинні бути належним чином теплоізольовані та при необхідності додатково використовувати 
нагрівальний кабель. У випадку великих агрегатів деякі теплообмінники обладнані двома патрубками подачі 
та двома зворотними патрубками. Це обумовлено необхідністю підтримки оптимальної швидкості потоку 
середовища і рівномірного розподілу потоку по окремим контурам змійовика. Патрубки подачі та зворотні 
патрубки таких теплообмінників повинні бути з'єднані паралельно, з дотриманням принцип протитоку (див. 
рис. 7с). 

УВАГА! При затягуванні трубопроводів патрубки теплообмінника повинні бути нерухомими і затягнутими (див. 
рис.8). 

ЖИВЛЕНН
Я 

ЖИВЛЕННЯ 

Повітря Повітря 

ЖИВЛЕННЯ 

ПОВЕРН
ЕННЯ 
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Рис. 8. Затягування патрубків теплообмінника. 

УВАГА! Після завершення монтажних робіт гідравлічна система повинна бути продута стисненим 
повітрям. 

6.5. Злив конденсату - загальні вказівки 

Відноситься до: Водяного охолоджувача, фреонового охолоджувача, гліколь-теплообмінника, 
перехресного теплообмінника, секції випарного зволоження, обертального теплообмінника. 

Кожен злив конденсату повинен бути обладнаний водяним сифоном. Під час роботи агрегату сифон 
повинен бути заповнений водою. Розміри сифона розраховуються відповідно до наведених нижче 
залежностей. 

• При вакуумі в агрегаті (перед вентилятором)

H1 = 0.1 Δp + 20 [mm] 
H2 = 0.05 Δp + 20 [mm] 

• При надлишковому тиску в агрегаті (за вентилятором)

H1 = 20 [mm] 
H2 = 0.1 Δp + 20 [mm] 

Де: 
Δp: Сумарний тиск вентилятора, наведений у Листі даних центрального кондиціонера (див. п. 1.1) 

У випадку, коли сифон поставляється разом з пристроєм, його висота відповідним чином підбирається 
виробником. 

Рис. 9. Розміри водного сифона. 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛ
ЬНО 
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6.6. Водонагрівач 

Потік повітря через нагрівач може проходити як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні, але 
через необхідність забезпечення випуску повітря та зливу води, патрубки завжди повинні бути 
горизонтальними. Гідравлічні з'єднання повинні бути виконані відповідно до пункту 6.4. Загалом, 
рекомендується, щоб регулювання ефективності нагрівача здійснювалося за допомогою якісного методу, а 
нагрівач мав власний циркуляційний насос, що примушує постійний потік води (див. рис. 10, схема 1). Це 
мінімізує ризик замерзання води. У випадку вторинних нагрівачів також можливе використання кількісного 
регулювання продуктивності (рис. 10, схема 2). 

Рис. 10. Система гідравлічного живлення водонагрівача. 

Захист від замерзання 

Водонагрівачі, що працюють в умовах, що створюють ризик замерзання води, повинні бути забезпечені 
захистом від замерзання. Найбільш часто використовувані типи захисту: термостат з капілярним датчиком, 
розтягнутий на перерізі нагрівача на стороні виходу повітря, байонетний датчик, встановлений в нижньому 
додатковому колекторному ніпелі, приялагаючий датчик, розташований на зворотному патрубку. 

6.7. Електричний нагрівач 

Нагрівач має подвійний захист від перегріву, що дозволяє відключити електроживлення в разі небезпеки 
перегріву. Один з них скидається вручну. При установці зверніть увагу на напрямок повітряного потоку через 
нагрівач, який повинен відповідати позначці на його корпусі. Недотримання цієї умови може призвести до 
перегрівання нагрівача, якщо обмежувач температури не активується. Підключення електричних проводів 
через гумові сальники до клемної колодки нагрівача повинно проводитися за схемою, що поставляється 
разом з нагрівачем. Особливу увагу слід звернути на правильне з'єднання захисного провідника. 
Підключення нагрівача повинно бути виконане кваліфікованим електриком відповідно до технічної 
документації та відповідних правил. Електрична проводка нагрівача повинна бути виконана таким чином, щоб 
її можна було від'єднати від мережі за допомогою контактів на відстані не менше 3 мм на кожному полюсі за 
допомогою автоматичного вимикача або контактора. Підключення електронагрівача до мережі має бути 
підтверджено протоколом вимірювання ізоляції силового кабелю та захисту від ураження електричним 
струмом. Після вимкнення нагрівача система автоматики повинна змусити роботу вентилятора припливного 
повітря на час забезпечення охолодження нагрівачів (3 - 5 хвилин). 

6.8. Водяний охолоджувач 

Охолоджувач призначений тільки для горизонтального повітряного потоку. Виконання гідравлічних 

Схема 1 - якісне 
регулювання 
продуктивності 

Схема 2 - кількісне 
регулювання 
продуктивності 
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Технічний паспорт Агрегати типу AF, травень 2018 

з'єднань і зливу конденсату відповідно до пункту 6.4 i 6.5. 

6.9. Фреоновий охолоджувач 

Охолоджувач призначений тільки для горизонтального повітряного потоку. Охолоджувач повинен подаватися 
в системі протитоку (див. Рис. 7б). З'єднання фреонових трубопроводів повинні проводитися кваліфікованим 
монтажником відповідно до принципів встановлення холодильної техніки. Зверніть особливу увагу на тип 
фреону, який використовується відповідно до заводської таблички. Злив конденсату відповідно до п. 6.5 . 

6.10. Роторний теплообмінник 

У стандартному варіанті секції роторного теплообмінника поставляються повністю або в елементах, 
призначених для монтажу на будівельному майданчику. Монтаж теплообмінників повинен здійснюватися 
співробітниками компанії Frapol або уповноваженим сервісним центром. 

Контроль швидкості ротора за допомогою перетворювача частоти: 

З'єднання і двигун роторного теплообмінника 

Перетворювач частоти, використовуваний для приводу роторного теплообмінника, повинен бути 
електрично з'єднаний і запрограмований відповідно до наведених інструкцій. 
Всі сервісні роботи повинні виконуватися уповноваженим монтажником відповідно до вимог технічної та 
експлуатаційної документації перетворювача частоти. Зазначена документація є додатком до документації 
вентиляційної установки. 

Підключення до електромережі 

Підключіть кабелі живлення до клем L1, L2, 
Підключіть захисний провідник кабелю живлення та захисний провідник і екран кабелю 
електродвигуна до гнізда PE. Двигун підключіть до клем U, V, W. 

Підключення контрольної планки 

Однофазне 
живлення 

230В Двигун 
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Увага: при правильній роботі контакт сигналізації тривоги закритий. 

Параметризація інвертора 

Параметр Значення
F160 1
F114 15
F115 15
F203 1
F208 1
F300 13
F316 53
F317 38
F326 180
F400 0,1
F405 5
F608 130
F609 135
F610 40
F702 0

F707 = (струм двигуна та струм 
інвертора)*100 

F727 1
F731 2
F738 1,7

Індуктивни
й датчик 

Індуктивний 
датчик PTC 

двигун
а 

ко
ри
чн
ев

ий
 

си
ні
й 

чо
рн
ий

 

ко
ри
чн
ев

ий
 

си
ні
й 

червоний 
червоний 
червоний 

Ке
ру
ва
нн
я 

0-
10

V
 

А
ва
рі
я 

* В залежності від 
використовуваного, 
підключіть датчик 
SMC-12 NO або
PCID-8ZN

EuraDrives E800 

*о
пц
ія

коричневий
чорний

червоний
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Коди помилок 

Код 
поми
лки 

Опис Причина Рішення 

O.C. 

Апаратне 
перевантаження 
(внаслідок захисту 
компонентів 
перетворювача) 

- Занадто короткий час прискорення
- Коротке замикання у вихідному 
контурі 
- Потужність перетворювача занадто
мала
- Заблокований ротор двигуна
- Помилка вимірювання 
- Неправильно параметризовані
параметри двигуна
- Перезапуск двигуна під час
обертання 

- збільшити час прискорення (F114)
- перевірити стан силових кабелів двигуна;
стан ізоляції обмоток двигуна
- перевірити номінальний струм двигуна і
вибирати на цій основі інвертор
- перевірити навантаження двигуна
- зменшити значення компенсації моменту
U/f (F136... F151)
- перевірити правильність вимірювання
струму 

- перевірити параметри двигуна та
повторити процедуру автоматичної
настройки
- перезапустіть двигун після повної зупинки

OC1 

Перевантаження 
програмного 
забезпечення 
(заявлене у кодах 
F737 та F738) 

O.L1
Перевантаження 
інвертора 

Надмірне навантаження 
перетворювача 

- Зменшити навантаження 
- Перевірити правильність вимірювання
- Збільшити ефективність інвертора (F706)
- Замініть інвертор та/або двигун сильнішим O.L2 Перевантаження 

двигуна 
Навантаження на двигун занадто 
високе 

O.E. Перенапруга 
постійного струму 

- Напруга живлення надто висока
- Занадто висока інерційність
навантаження 
- Недостатній час сповільнення 
- Погано налаштовані параметри
ПІД-контролера
- Поява змінної інерції двигуна

- Перевірте рівень напруги живлення
- Додайте гальмівний резистор
- Збільште час уповільнення 
- Правильно налаштуйте параметри ПІД-
регулятора
- Перевірте характер навантаження,
застосуйте резистор, зменшіть коливання
моменту або швидкість їх підйому 

L.U. Напруга живлення 
надто низька 

- неправильні параметри
електроживлення 

- погана якість електричних з'єднань
- Перевірте параметри напруги живлення
- Перевірте електричні з'єднання 

P.FI. 
Неправильні 
параметри вхідної 
напруги  

Асиметрія напруги живлення 

- Перевірте вхідну напругу, передусім на 
наявність всіх фаз
- Перевірте правильність налаштувань
параметрів

PFO 
Немає фази 
виходу або 
навантаження 

- немає підключення двигуна.
- ослаблений або від'єднаний кабель
двигуна

- пошкодження обмотки двигуна
- оптимізація налаштувань

- підключити двигун 
- перевірити проводку
- перевірити двигун
- знизити чутливість системи в кодах F731
F735 (системи з високою інерцією або
тривалим часом запуску або зупинки) або 
динаміку системи (часи 
прискорення та уповільнення) 

O.H. Перегрів 
радіатора 

- Занадто висока температура
навколишнього середовища
- Занадто забруднений радіатор 
- Слаба вентиляція на місці
встановлення 
- Пошкоджений вентилятор 
- Занадто висока несуча частота або
за дуже компенсація моменту 

- Покращити вентиляцію в шафі управління
- Очистити радіатор 
- Встановити відповідно до вимог
- Замінити вентилятор 
- Зменшити частоту перемикання або
характеристику компенсації крутного 
моменту

OH1 Перегрів обмотки 
двигуна 

- Занадто висока температура
навколишнього середовища 

- Слаба вентиляція на місці
встановлення

- Пошкоджений вентилятор 

- Перевірити умови роботи двигуна
- Застосувати зовнішнє охолодження
- Очистити систему охолодження 
- перевірити двигун

ERR1 

Неправильний 
пароль або 
неправильне 
значення функції 

- Помилка з'явиться, якщо значення 
функції неправильне 
- Неправильно введений пароль
безпеки 
- Спроба змінити параметри під час
роботи перетворювача

- Перевірте, чи функція сумісна з
параметрами, описаними в посібнику
- Якщо ви забули пароль, надішліть
перетворювач назад у сервіс для видалення
- більшість параметрів перетворювача
можуть бути 
змінена лише тоді, коли перетворювач
зупинений

ERR2 

Неправильні 
параметри 
вимірювання 
двигуна 

- Двигун не підключений до 
перетворювача
- Двигун неправильно підключений 
до перетворювача

Перевірте підключення двигуна та виправте 
помилки 
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(автонастройка) 

ERR3 
Сигнал про появу 
струму перед 
запуском 

- Перетворювач виявив струм перед 
подачею сигналу запуску 

- Переконайтеся, що шина, що з'єднує плату
керування Control PCB з платою живлення 
Power PCB, не знята 
- Зв'яжіться зі сервісом 

ERR4 
Немає 
вимірювання 
струму 

- Пошкодження датчика струму 
- Неправильне або відсутнє
з'єднання між платою Power PCB
(плата живлення)
Та Control PCB (плата керування)

- Зв'яжіться зі сервісом 
- Переконайтеся, що шина, що з'єднує
обидві плати, не "послаблена" 

ERR5 
Неправильні 
параметри ПІД-
контролера 

Погано параметризований ПІД-
контролер Перевірте налаштування та оптимізуйте 

AErr 
Немає 
аналогового 
сигналу 
(роз'єднання) 

- провід аналогового входу 
від'єднано або перервано 
- пошкодження джерела аналогового 
сигналу

- Перевірте електропроводку та з'єднання
- Перевірте джерело сигналу та замініть
його, якщо це необхідно 

nP 
Перевищення 
межі тиску 

- надто високий тиск (негативний
зв'язок) 
- надто низький тиск (позитивний
зв'язок) 
- перетворювач переходить в режим
сну 

- зменшити мінімальну частоту ПІД (FA09) 
- скиньте перетворювач, щоб вийти з режим
сну 

ESP Аварійний стоп 

Для 2-х або 3-х провідного 
керування з'являється, коли 
натиснута кнопка "STOP" або коли 
активується/деактивується 
цифровий вхід, запрограмований як 
аварійний стоп. 

- пошкодження клавіші клавіатури
- перевірити, чи на вхід аварійної зупинки не
подано сигнал або деактивовано його 
(залежно від логіки роботи) 

CE 
Перевищення 
часу між 
командами 

- пошкодження комунікаційної шини
- порушення зв'язку

- фізично перевірити стан з'єднань 
- на кінцях шини вставити термінатори

FL 

Перевищення 
часу відтворення 
швидкості 
«летючого старту» 

- занадто малий струм «летючого
старту» 

- у коді F627 збільшити струм «летючого 
старту», але не перевищувати 150%
- Зв'яжіться зі сервісом 

Err6 Активація функції 
Watchdog 

- пошкодження зовнішнього
елемента (датчика) 
- помилка контрольованого
елемента (наприклад, система
зупинена)

- перевірити зовнішній елемент (датчик) 
- перевірте, чи контрольований елемент
працює правильно 

CO 
Зовнішня 
клавіатура під 
напругою 

- Зовнішня клавіатура неактивована
- Пошкоджений провід між 
клавіатурою і інвертором

- активація зовнішньої клавіатури F901-3
- перевірте кабель і замініть його або
обтисніть знову 

Регулятор обертової швидкості, якщо не вказано інше в замовленні, встановлюється всередині 
корпусу ротора, і доступ до нього досягається після зняття панелей корпусу агрегату. Кабельні з'єднання між 
регулятором обертової швидкості та двигуном теплообмінника виконані фабрично. Деякі гігроскопічні 
обертальні теплообмінники, що працюють в умовах підвищеної вологості, оснащені зливом для конденсату, 
який повинен мати сифон відповідно до пункту 6.5. 

Стан забруднення обертального колеса теплообмінника слід перевіряти принаймні двічі на рік. При 
необхідності, теплообмінник може бути очищений з використанням тих же методів, що і нагрівачі і 
охолоджувачі. Під час огляду також слід перевірити стан та натяг клинового ременя. Привідний двигун не 
вимагає обслуговування. 

Керування обертовою швидкістю ротора за допомогою регулятора обертань MIcromax: 

Регулятор обертової швидкості, якщо не вказано інше в замовленні, встановлюється всередині корпусу 
ротора, і доступ до нього досягається після зняття панелей корпусу агрегату. Кабельні з'єднання між 
регулятором обертової швидкості та двигуном теплообмінника виконані фабрично. 

Регулятор запрограмований фабрично. Перед першим запуском агрегату слід запрограмувати регулятор 
відповідно до інструкції, доданої до центрального кондиціонера. 

6.11. Теплообмінник перехресного руху 

Секція перехресного теплообмінника оснащена зливом конденсату, підключення якого слід виконати 
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відповідно до п. 6.5. Встановлення приводу дросельного клапана обходу, якщо він не поставляється заводом, 
повинно виконуватися відповідно до інструкцій виробника. 

6.12. Гліколь-теплообмінника 

Теплообмінник гліколю, який також називають теплообмінником з проміжним середовищем, складається з 
нагрівача в блоці подачі припливного повітря, охолоджувача в випускному блоці і гідравлічної системи, що 
з'єднує їх. Гідравлічна система не входить до складу панелі керування і повинна бути виконана монтажником 
згідно з наведеною нижче схемою та загальними інструкціями. 

Рис. 11. Схеми гідравлічної системи гліколь-теплообмінника. Базові рішення (ліворуч) та додаткові 
(праворуч). 

Загальні вказівки: 
• Циркуляційний насос повинен бути адаптований до нагнітання води з 50% участю незамерзаючого

агента.
• Для досягнення оптимальної ефективності рекуперації тепла рекомендується використовувати 35%

незамерзаючого агента
• Рекомендується встановити на контурі вимірювальний клапан (наприклад, "Stromax").

6.13. Холодильна система з пластинчастим теплообмінником 
Пластинчастий теплообмінник слід підключати до установки на об'єкті відповідно до рекомендацій, 
наведених у пункті 6.4. Щоб захистити пластинчастий теплообмінник від забруднення, монтажник повинен 
доставити і встановити на патрубку подачі фільтр (14). 

Інвертор 

1 - Циркуляційний насос 
2 - Мембранний бак 
3 - Шаровий запірний клапан 
4 - Датчик температури 
5 - Фільтр 
6 - Зворотній клапан 
7 - Зливний клапан 
8 - Запобіжний клапан 
9 - Манометричний кран 
10 - Манометр 

регулювальний 
клапан 

вимірювання 
температури агента

спуск. заповнення 

Розширювальний бак

ВИТЯГ 

запірний клапан

ПРИПЛИВ
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6.14. Регенеративний теплообмінник Acublock 

Регенеративний теплообмінник Acublock повинен бути встановлений та підключений відповідно до 
окремої інструкції, що додається до документації центрального кондиціонера. 

6.15. Вентиляторний модуль 

Вентиляторні модулі, оснащені пружинними амортизаторами, мають захисні пристрої для 
транспортування. Перед запуском агрегату ці захисні пристрої слід зняти. 

Електричні з'єднання 
Всі дії, пов'язані з експлуатацією та монтажем двигуна, повинні виконуватися при відключеній напрузі 
живлення. Підключення електродвигуна повинно виконуватися кваліфікованим електриком відповідно до 
чинних правил охорони праці та техніки безпеки. Перед підключенням двигуна перевірте, що параметри 
електричної мережі (напруга, частота) відповідають значенням на паспортній табличці двигуна. Поперечний 
переріз силових проводів 
повинен відповідати номінальному струму двигуна. 
Двигун не можна запускати, якщо він не захищений від впливу короткого замикання та перевантажень, 
відповідно до діючих норм (в даний час відповідно до керівних принципів PN-89/E-05012 та EN 60204-1). 

З'єднання клем двигуна повинні бути виконані в системі, вказаній на паспортній табличці, відповідно до 
схеми, розташованої на внутрішній стороні кришки клемної коробки. Двигуни потужністю до 4 кВт можуть 
запускатися безпосередньо. Двигуни з більшою потужністю повинні запускатися в системі «зірка-трикутник». 
Центральні кондиціонери стандартно обладнані сервісними вимикачами. Для одношвидкісних 
електродвигунів потужністю до 4 кВт використовуються 3-контактні вимикачі. У випадку одношвидкісних 
двигунів з більш високою потужністю і двошвидкісніх двигунів використовуються 6-контактні вимикачі. За 
спеціальним замовленням вимикачі можуть бути обладнані додатковим допоміжним контактом. 
Електропроводка від двигуна до вимикача здійснюється на заводі. Підключення до клем вимикача 
здійснюється монтажником після перевірки з'єднань в клемній коробці двигуна. 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: 
1. Ламельний теплообмінник 
2. Пластинчастий теплообмінник 
3. Компресор
4. Чотирьох-ходовий клапан 
5. Резервуар рідини 
6. Фільтр водовіддільник
7. Інспекційне вікно 
8. Зворотній клапан 
9. Сепаратор рідини 
10. Пресостат низького тиску
11. Пресостат високого тиску
12. Розширювальний клапан 
13. Глушник вібрацій 
14. Водяний фільтр

УВАГА! 
Перед підключенням теплообмінника переконайтеся, що в системі відсутні тверді 

забруднення, які можуть пошкодити теплообмінник. Рекомендується промити установку перед 
підключенням теплообмінника. 

УВАГА! Запуск і використання двигуна без обнуління або без захисного заземлення не 
допускається! 
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Двигуни з більш високою потужністю можуть бути додатково захищені за допомогою термісторних датчиків, 
розміщених в обмотці (так звані датчики PTC), які в разі перевищення допустимої температури двигуна 
збільшують кроково свій опір. Датчики PTC повинні підключатися до системи управління через реле. Перед 
першим запуском двигуна рекомендується перевіряти опір його ізоляції (опір між обмоткою і корпусом), який 
не повинен бути нижче 20 МОм. Якщо двигун вологий (опір ізоляції менше 20 МОм), його слід сушити при 
температурі, що не перевищує 
+80°С. Вимірювання опору ізоляції слід проводити після тривалого періоду зберігання. Перед запуском
двигуна перевірте, чи напрямок обертання відповідає напрямку обертання вентилятора. Для цього запустіть
двигун на короткий проміжок часу (1-2 с) з встановленим клиновим ременем, перевірте, чи напрямок
обертання ротора вентилятора відповідає стрілці на корпусі. У випадку неправильного напрямку обертання,
слід замінити місцями підключення двох фаз.

Нижче наведені схеми типових з'єднань: 

Двигуни з однією швидкістю 

Одношвидкісні двигуни 1-фазні і 3-фазні з інвертором 

1-фазні 3-фазні 

Двигун 1f Двигун 3f 
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Інвертор 
Двигун 1f 

Екран 
Інвертор 

Двигун 3f 
3 x 230В 

Підключення 
відповідно до 
опису на 
двигуні 

Інвертор 
Екран WS

Підключення 
відповідно до 
опису на 
двигуні 

Двигун 3f 
3 x 400В 
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Одношвидкісні двигуни з перемиканням 

Двошвидкісні двигуни (дві окремі обмотки) 

Двошвидкісні двигуни (система Dahlandera) 

W1 
н. об. 

W2 
в. об. 

Сервісний 
вим. 

Двошвидкісний 
двигун

WS
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6.16. Повітряні фільтри 
У разі невеликих агрегатів фільтрувальні секції поставляються з вставленими картриджами. Для великих 
агрегатів фільтрувальні картриджі можуть поставлятися вільно в окремій упаковці. Після завершення 
монтажу картриджі повинні бути розміщені в рамах або монтажних напрямних. 

фільтрувальні секції  залежно від замовлення можуть бути обладнані рідинними манометрами та/або реле тиску. 
Манометри поставляються вільно разом з іншими монтажними елементами. Вони повинні бути заповнені 
манометричною рідиною, підвішені на підготовлених тримачах, вирівняні і повірені згідно з доданими 
інструкціями. Перед запуском агрегату на реле тиску мають бути встановлені значення кінцевого падіння 
тиску відповідно до наступного переліку (відповідно до EN 13053). 
Тип і клас фільтра  кінцевий тиск 
Частковий фільтр G1- G3 150 Па 
Частковий фільтр G3- G4 150 Па 
Частковий фільтр F5- F7 250 Па 
Частковий фільтр F8- F9 300 Па 

Вим. 
двигуна 

Контакто
р 

Сервісний 
вим. 

Двигун 

Система Dahlandera 
низькі об. - увімкн. S1 
високі об. - увімкн. S2 i S3 

УВАГА! 
Запуск агрегату без вставлення фільтрувальних картриджів не допускається. 

УВАГА! 
Якщо фільтри встановлені в напрямній з притискним профілем, між окремими 

фільтрувальними елементами повинні бути встановлені прокладки. 

УВАГА! 
Регулярна заміна фільтрів має важливе значення для забезпечення правильних параметрів 

роботи та енергоефективності системи. 

УВАГА! 
Пристрій повинен бути обладнаний механізмом візуального сигналу або сигналізацією в 

системі управління, яка активується, якщо перепад тиску на фільтрі перевищує максимально 
допустиме падіння кінцевого тиску. 
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7. Огляд перед першим запуском

Загальний стан: 
• Чи правильно та щільно встановлені окремі елементи агрегату?
• Чи гнучкі фланці для з'єднування каналів не надто натягнуті, стиснуті або пошкоджені?
• Чи правильно встановлено кабель заземлення, що з'єднує масу агрегату з масою каналів?

Часткові та кишенькові фільтри: 
• Чи всі фільтрувальні картриджі встановлені і правильно закріплені в монтажних рамах або

напрямних шинах?
• Чи клас і тип фільтрів відповідають даним в доставленій документації агрегату?
• Чи є кишені фільтрувальних картриджів укладені прямо та не порвані?
• Чи пресостати відповідно встановлені та чи їх налаштування правильні?
• Чи заповнені манометри рідиною? (якщо використовуються)

Нагрівач і охолоджувач води: 
• Чи є теплобмінники заповнені холодоагентом і знеповітрені?
• Чи вміст і тип гліколю сумісний з паспортною табличкою (якщо теплообмінник живиться

сумішшю води і гліколю)?
• Чи є з'єднання патрубків є щільними?
• Чи ламелі не пошкоджені?
• Чи правильно встановлено та правильно працює захист від замерзання водонагрівача?

Дроселі:  
• Чи можна повністю відкрити і закрити дросель?
• Чи вільно рухаються важелі та привід?
• Чи привід може  повністю відкрити і закрити дросель?
• Чи привід (проводи) правильно змонтований і підключений відповідно до специфікацій виробника?

Двигун вентилятора: 
• Чи відповідає напруга мережі номінальній напрузі двигуна?
• Чи відповідають з'єднання обмоток на клемній колодці схемі, наведеній на паспортній табличці?
• Чи двигун міцно і правильно заземлений і/або скинутий (див. протокол перевірки обнуління)?
• Чи має двигун належний захист від перевантаження та короткого замикання?
• Чи напрямок обертання двигуна сумісний з напрямком обертання вентилятора?

Вентилятор: 
• Чи немає в оточенні та всередині вентилятора сторонніх предметів?
• Чи робоче колесо при ручному запуску вільно обертається?
• Чи були видалені транспортні засоби (якщо вони використовувалися)?
• Чи правильно встановлений натяг клинових ременів (див. пункт 9.1)?
• Чи є захисний екран на дверях?

Водяний сифон: 
• Чи встановлений і підключений сифон до каналізації?
• Чи сифон залитий водою?

Сепаратор крапель1)
• Чи напрямок повітряного потоку через сепаратор крапель відповідає стрілці на його корпусі.

Теплообмінник перехресного руху 
• Чи привід закриває і відкриває дросельний клапан обходу (байпас) відповідно до примусового

керування системи, а не навпаки?
1) Перевірка повинна проводитися тільки в тому випадку, якщо сепаратор крапель був знятий після того, як обладнання було доставлено з заводу.

Роторний теплообмінник: 
Відповідно до окремої інструкції, що додається до документації центрального кондиціонера. 

Камера зволоження, випарний зволожувач: 
Відповідно до окремої інструкції, що додається до документації центрального кондиціонера. 
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8. Система автоматичного регулювання і керування

Центральні кондиціонери повинні бути обладнані системою автоматичного регулювання та керування, яка 
відповідає вимогам Директиви EMC 2004/108/EC. Завдання системи полягає в забезпеченні безпечної 
експлуатації пристрою і підтримці робочих параметрів на заданому рівні. 

Для того, щоб відповідати основним вимогам Директиви EMC 2004/108/EC, центральний кондиціонер AF 
повинен бути встановлений з використанням професійних інженерних методів у сфері електромагнітної 
сумісності та з урахуванням інформації про використання компонентів відповідно до їх призначення 
(відповідно до таблиці) та відповідності вимогам Директиви про електромагнітну сумісність. 
Застосовувані методи повинні бути задокументовані, а документація повинна зберігатися протягом усього 
терміну служби пристрою, залежно від функціональної конфігурації центрального кондиціонера, система 
автоматизації повинна включати наступні компоненти АКП і виконувати наступні функції: 

ФУНКЦІЯ ВИКОНАВЧИЙ ЕЛЕМЕНТ
Захист внутрішнього простору центрального 
кондиціонера та приміщень, що обслуговуються, від 
інфільтрації холодного повітря у випадку планового 
або аварійного відключення установки, що може 
призвести до замерзання води в теплообмінниках. 

- Привід дроселя на вході зовнішнього повітря.
- Привід дроселя на вході зовнішнього повітря зі
зворотною пружиною (у випадку теплообмінників,
заповнених водою)

Захист від замерзання води в нагрівачі. Антифризний термостат (капіляр на рамі нагрівача 
або датчик температури на поверненні води). 

Захист від втрати повітряного потоку, викликаного 
розривом клинового ременя. Пресостат вентилятора. 

Захист від перегріву електронагрівача. 

Набір з двох запобіжних термостатів (перший з 
автоматичним скиданням, другий з ручним 
скиданням - стандартне обладнання 
електронагрівача) підключений до контуру 
контакторів, що подають струм до електронагрівача. 

Захист від обмерзання перехресного 
теплообмінника. 

Термостат за перехресним теплообмінником на 
стороні витоку повітря, привід дроселя байпаса з 
постійним налаштуванням. 

Захист від забруднень на фільтрах. Пресостат фільтра. 

Підтримання заданих параметрів повітря. 

Клапан керування нагрівачем, клапан керування 
радіатором, система керування потужністю 
електричного нагрівача, інвертор обертового 
теплообмінника, привід дросельного клапана 
обходу теплообмінника перехресного потоку або 
теплової трубки, датчик температури на припливі, в 
приміщенні або на витижці, контролер в шафі 
електроживлення та управління. 

Захист електродвигунів від перевантаження та 
короткого замикання. Захисні пристрої в SZS. 
Підтримання заданого потоку повітря. Інвертор,контролер в SZS. 

У випадку двигунів з високою потужністю (понад 45 кВт), які не мають сервісних вимикачів, двері обладнані 
кінцевими вимикачами, завданням яких є відключення напруги від двигуна після відкриття дверей. Кінцеві 
вимикачі повинні бути підключені до контуру контакторів двигуна згідно з наведеними нижче схемами. 

УВАГА! 
Центральний кондиціонер не може бути запущений та експлуатований без встановленої системи 
автоматичного регулювання і керування. 
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Всі елементи АКП повинні відповідати вимогам, викладеним у Директиві EMC2004/108/EC. 
Монтаж і підключення окремих компонентів АКП необхідно проводити з урахуванням додаткових вимог їх 
виробників. 
Рекомендовані значення налаштування: 
Антифризний термостат нагрівача: +10°C 
Пресостат вентилятора: 50-100 Пa 
Термостат перехресного теплообмінника  +10°C 
Пресостат фільтра: див. п. 6.14 

9. Запуск
Запуск центрального кондиціонера може здійснюватися тільки тоді, коли він підключений до готової і повністю 
обладнаної мережі повітроводів (встановлені решітки, нагрівачі і канальні фільтри та ін.), в яких всі дроселі, 
пожежні заслінки тощо відкриті. Під час роботи агрегату всі її двері та інспекційні люки повинні бути закриті. 

9.1. Тестовий прогін 

Після першого запуску центральний кондиціонер повинен працювати близько півгодини. Потім необхідно 
виміряти фактичне споживання струму двигуна на окремих фазах і порівняти його із значеннями, вказаними 
на паспортній табличці. Якщо перевищено номінальний струм, перевірте і, якщо необхідно, відрегулюйте 
ефективність вентилятора (див. пункт 9.2). 
Під час тестового прогону необхідно перевірити, чи центральний кондиціонер працює без порушень, 
звертаючи увагу на: 

надмірні вібрації або шум, викликаний вентилятором, двигуном або дроселями, 
  падіння швидкості або надмірне нагрівання двигуна. 

У разі виникнення вищевказаних симптомів, необхідно негайно вимкнути центральний кондиціонер та усунути 
причини несправності. 

Після завершення пробної операції слід провести загальний огляд центрального кондиціонера, звертаючи увагу 
на: 

• стан ременної передачі (див. пункт 10.1),
• стан підшипників двигуна і вентилятора,
• стан фільтрів (можливі пошкодження),
• герметичність гідравлічних з'єднань.

9.2. Вимірювання та можлива корекція продуктивності вентилятора 

Після запуску центрального кондиціонера виміряйте фактичний потік повітря та перевірте, чи він сумісний з 
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даними, наведеними в Листі даних центрального кондиціонера. 
Вентилятори типу PLUG оснащені системою вимірювання витрати повітря. На зовнішній стороні секції 
вентилятора виведені два вимірювальні патрубки, до яких необхідно підключити манометр 
диференціального тиску і виміряти ΔP. На основі виміряної різниці тисків можна легко обчислити потік повітря 
за допомогою формули, наведеної на наклейці біля вимірювальних патрубків. 

Якщо вентилятори не мають вимірювальної системи, ефективність повітря може бути визначена шляхом 
вимірювання і усереднення швидкості в каналі або за допомогою пристрою Cometer, що вимірює 
безпосередньо повітряний потік, що проходить через вентилятор. Цей пристрій поставляється разом з 
центральним кондиціонером за спеціальним замовленням. 

Зміна продуктивності здійснюється за допомогою ремінних шківів з регульованим діаметром 
Агрегати з електродвигунами потужністю до ~11 кВт стандартно оснащені шківом двигуна з регулюванням 
діаметра, що дозволяє легко змінювати ефективність роботи вентилятора. 

Занадто висока ефективність: 
Якщо реальний опір повітряного потоку через мережу каналів нижче, ніж розраховані (відносно яких були 
проектовані ремінна передача та двигун), ефективність вентилятора буде вище, ніж заявлена, оскільки він 
працює в іншій точці характеристики, ніж передбачалося. Це може бути пов'язано (особливо для вентиляторів 
з вигнутими вперед лопатками, які використовуються в агрегатах до розміру AF 15) з підвищеним 
споживанням потужності на валу, а отже, і при більш високому споживанні електроенергії двигуном. Щоб 
зменшити ефективність вентилятора, слід зменшити його швидкість за рахунок зменшення діаметра шківа 
двигуна. Якщо ефективність все ще занадто висока, незважаючи на мінімальний діаметр шківа, необхідно 
замінити шківи. Після регулювання ефективності слід перевірити струм споживання електродвигуна. 

Занадто низька ефективність: 
Якщо реальний опір потоку повітря через мережу каналів вище, ніж розрахований, то ефективність 
вентилятора буде нижчою, ніж заявлена. Для досягнення очікуваної ефективності збільшіть швидкість 
обертання вентилятора, збільшуючи діаметр шківа двигуна. 

Увага! Щоразу, коли швидкість вентилятора збільшується, перевірте, чи номінальний струм двигуна не був 
перевищений. Якщо перевищено номінальний струм і не досягнуто передбачуваної ефективності, це 
означає, що вибраний двигун занадто малий і його слід замінити. 

УВАГА! Заміна будь-яких елементів повинна бути узгоджена з виробником. Самостійне втручання 
користувача в пристрій призведе до анулювання гарантії. 

Вимірювальні патрубки 

формула обчислення 
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Рис. 13. Перебіг налаштування ефективності вентилятора шляхом зміни швидкості обертання. 

Зміна діаметра регульованих шківів 

Регульований шків складається з нерухомої частини, встановленої на валу двигуна, і рухомої частини, 
розміщеної на різьбовому кільці нерухомої частини. Після зняття стопорних гвинтів можна повертати рухому 
частину, завдяки чому змінюється відстань між сторінками канавки, і тим самим ефективний діаметр колеса. 
Метод регулювання діаметра показаний на ілюстраціях нижче. 
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Досягнення бажаної ефективності за рахунок зменшення 
швидкості від n1 до n2. 

Знижена ефективність вентиляторів при швидкості n1 
через більш високий, ніж очікуваний, опір мережі. 
Досягнення очікуваної ефективності здійснюється за рахунок 
збільшення обертової швидкості від n1 до n3. 

рухома 
частина 

різьбоване 
кільце 

стопорний 
гвинт 

стопорний 
гвинт 

рухома 
частина нерухома 

частина 
нерухома 
частина 

Шків з 1 ременем Шків з 2 ременями 



29
СторінкаFrapol Sp. z.o.o залишає за собою право вносити зміни без попередньої інформації 

Рис. 14. Зміна діаметра шківа двигуна. 

10. Експлуатація

10.1. Вентиляторна секція 

Вентилятор з ремінною передачею 

Загальний стан вентилятора слід перевіряти кожні 6 місяців, а ротор слід збалансувати не рідше одного разу 
на рік. У випадку, якщо повітря, що нагнітається, забруднене (пил, масляний туман тощо), частота контролю 
повинна бути відповідно більшою. Якщо забруднилося, слід очистити ротор. Невеликі вентилятори мають 
необслуговувані підшипники з теоретичним строком служби 20 000 годин. Після закінчення цього періоду 
рекомендується замінити підшипники. Підшипники повинні бути замінені авторизованою сервісною службою 
заводу. Вентилятори з підшипниками, які потребують періодичного змащення та перевірки, постачаються з 
окремою інструкцією. 

Ремінна передача 

Контроль стану передачі слід провести після перших 30 годин роботи, а потім, принаймні, один раз на 
квартал. 
Під час перевірки: 

• перевірте, чи натяг ременя правильний (занадто сильний натяг ременів може призвести до
руйнування підшипників, в той час як занадто слабкий - до ковзання ременя). Прогин при
правильному натягу ременя можна визначити з наступної залежності:

E = 0,016 ·L 
Значення сили F залежить від профілю 
ременя і становить: профіль SPZ 17 ÷ 
26 N 
профіль SPA 26 ÷ 38 N 

профіль SPB 51 ÷ 75 N 

Рис. 15. Визначення правильного натягу ременя. 

Натяг ременя регулюється натяжним болтом: 

рухома частина 

стопорний гвинт 
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Рис. 16. Зміна натягу ременів. 

• переконайтеся, що ремені та канавки шківа чисті, без пошкоджень та залишків антикорозійних
речовин. Якщо ремені забруднені, їх можна очистити сумішшю гліцерину та спирту у співвідношенні
1:10, але без використання гострих предметів.

• Переконайтеся, що осі коліс паралельні і що канавки коліс розташовані по прямій лінії. Ремінь
повинен торкатися всієї бічної поверхнею стінок канавки.

Рис. 17. Правильне розташування шківів. 

Шківи можна переміщати по валу після попереднього ослаблення маточини Для цього викрутіть два гвинти з 
отворів, позначених номером «1», а потім один з них загвинтіть в отвір, позначений номером «2» (див. 
Ілюстрація нижче). 
Рис. 18. Маточина шківу 

Якщо ремінь має ознаки зношення, його слід замінити. 

УВАГА! Якщо в передачі є декілька ременів і використовується тільки один, потрібно замінити всі ремені. 
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Вентилятор типу PLUG 

Загальний стан вентилятора слід перевіряти кожні 6 місяців, а ротор слід збалансувати не рідше одного 
разу на рік. Внаслідок експлуатації підшипники вентилятора підлягають зносу, а їх заміна повинна 
виконуватися авторизованим заводським сервісом. На заміну підшипників не поширюється гарантія 
виробника. Вентилятори з підшипниками, які потребують періодичного змащення та перевірки, 
постачаються з окремою інструкцією. 

Рис. 19. Вентилятор типу PLUG 

• Лопатки ротора слід регулярно чистити вологою тканиною, щоб уникнути втрати збалансування
робочого колеса

• Не використовуйте мийки високого тиску для чищення вентилятора.

Якщо потрібно замінити ротор, виконайте наведену нижче процедуру. 

Рис. 20. Ротор, встановлений на маточині. 
Ротор прикріплений до валу за допомогою маточини 

• Встановлення: Змастіть вал двигуна вентилятора і отвір в маточині робочого колеса, а потім вставте
пристрій (1) на вал двигуна (2). Встановіть шайбу (4) і затягніть гайку (3), спочатку змащуючи різьбу
спеціальним клеєм для різьби

• Демонтаж: Відкрутіть стопорний гвинт (3) і гайку (4), а потім зніміть ротор.
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Рис. 21. Ротор з розпірною втулкою. 

Ротор з розпірною втулкою 
• Встановлення: Очистіть поверхні втулок, гнізд втулок і вала і змастіть їх. Вставте втулку (1) в гніздо (2),

потім вирівняйте отвори і вставте гвинти в отвори (3) (не затягуйте гвинти). Вставте ротор на вал двигуна.
Перевірте положення встановлюваних компонентів, а потім затягніть гвинти (3). Інші отвори повинні бути
заповнені мастилом. Приблизно через годину запуску вентилятора перевірте затягування гвинтів.

• Демонтаж: Повністю відкрутіть гвинти (3), залежно від розміру втулки - один або два гвинти та вкрутіть
їх у отвори для демонтажу (4), доки втулка не вийде з гнізда.

Двигун 

Без огляду на те, що електричні двигуни, по суті, не потребують технічного обслуговування, їх регулярна 
перевірка однак потрібна. Це дозволяє заздалегідь визначити будь-які несправності і запобігти збоям. Двигун 
слід регулярно чистити, оскільки забруднення корпусу ускладнює охолодження, що може призвести до 
пошкодження обмотки. Для двигунів до механічного розміру 200 підшипники двигуна повинні бути замінені, 
якщо вони мають ознаки зносу (шум), але не рідше одного разу кожні 3 роки. Починаючи від механічного 
розміру 225 підшипники повинні бути замінені та змащені відповідно до наданих інструкцій з експлуатації 
двигуна. 

10.2. Водонагрівачі 

Стан забруднення нагрівача повинен перевірятися один раз на квартал. При необхідності нагрівач слід 
очищати стисненим повітрям (спрямовуючи на ньогоо потік проти нормального напрямку повітряного потоку 
і паралельно ламелям), за допомогою пилососа з м'якою насадкою або водою і миючим засобом. 
Використовуйте лише миючі засоби, які не роз'їдають мідь і алюміній. Під час перевірки необхідно також 
перевірити: 

• герметичність гідравлічних з'єднань,
• чи теплообмінник не заповітрений,
• чи правильно працює захист від замерзання і чи правильно встановлено його налаштування.

У випадку, якщо обладнання в зимовий період буде вимкнено (зовнішня температура нижче +6°C), з 
нагрівача слід випустити воду, відкривши зливний і вентиляційний клапан. Будь-які залишки води повинні 
бути видалені стисненим повітрям. 

10.3. Охолоджувачі 

Частота та обсяг перевірки та способи очищення, аналогічні методам очищення нагрівачів, однак 
температура води, що використовується для очищення фреонових охолоджувачів, не повинна перевищувати 
40°C. У випадку охолоджувачів, що живляться сумішшю води і гліколю, перевірте, чи вміст гліколю відповідає 
даним, вказаним на паспортній табличці. Охолоджувачі з водяним охолодженням повинні бути спорожнені 
від води на зимовий період шляхом відкриття зливного та вентиляційного клапанів. Будь-які залишки води 
повинні бути видалені стисненим повітрям. 
Крім того, необхідно перевірити: 

• чи сифон прохідний і залитий водою,



33
СторінкаFrapol Sp. z.o.o залишає за собою право вносити зміни без попередньої інформації 

• чи немає забруднення у ванні конденсату,
• стан забруднення сепаратора крапель.

Під час монтажу сепаратора крапель переконайтеся, що напрямок повітряного потоку відповідає стрілці на 
корпусі. 
У випадку агрегатів, встановлених на відкритому повітрі, в зимовий період, коли охолоджувач не працює, 
сифон повинен бути спорожнений, а зливний отвір закритий заглушкою. Перед повторним запуском 
охолоджувача слід розблокувати сифон і заповнити водою. 

10.4. Електричні нагрівачі 

Частота перевірки та очищення електричних нагрівачів аналогічна, як і у випадку водонагрівачів. Ці операції 
можна виконувати лише після відключення живлення та керування від нагрівача. Для чищення можна 
використовувати стиснене повітря або пилосос. Нагрівач як електричний пристрій підлягає періодичним 
перевіркам у відповідності до діючих правил. 

10.5. Роторний теплообмінник 

Стан забруднення обертального колеса теплообмінника слід перевіряти принаймні двічі на рік. При 
необхідності, теплообмінник може бути очищений з використанням тих же методів, що і нагрівачі і 
охолоджувачі. Під час огляду також слід перевірити стан та натяг клинового ременя. Привідний двигун не 
вимагає обслуговування. 

10.6. Теплообмінник перехресного руху 

Стан теплообмінника слід перевіряти раз на півроку. У разі необхідності теплообмінник вичистити стиснутим 
повітрям або пилососом. Крім того, необхідно перевірити: стан забруднення ванни конденсату і сепаратора 
крапель, чи сифон прохідний і залитий водою, чи дросельний клапан обходу (байпас) вільно обертається. 

10.7. Гліколь-теплообмінник 

Як і у випадку з нагрівачами та охолоджувачами, один раз на квартал перевіряйте стан забруднення 
теплообмінників, ванни конденсату та сепаратора крапель, а також перевірте, чи сифон прохідний і залитий 
водою Крім того, раз на рік перевіряйте температуру замерзання суміші води і гліколю і тиск в гідросистемі. 

10.8. Регенеративний теплообмінник Acublock 

Стан забруднення акумуляційного картриджа теплообмінника слід перевіряти принаймні двічі на рік. При 
необхідності його необхідно очистити тими ж методами, як ротор обертального теплообмінника. Крім того, 
перевірте стан дроселів і тяг системи приводу, (будь-які нещільності усуньте, затягнувши кріпильні гвинти), 
стан кріплення проводів та чистоту двигуна. В разі необхідності очистіть двигун. Умовою належної роботи 
теплообмінника є змінне закриття окремих заслінок (див. Ілюстрація  нижче). 



34
СторінкаFrapol Sp. z.o.o залишає за собою право вносити зміни без попередньої інформації 

Рис. 22. Схема теплообмінника Acublock 

Якщо дроселі не закриваються / відкриваються по черзі, викликайте заводський сервіс. Сервіс також слід 
викликати у випадку ненормальних шумів під час роботи теплообмінника. 

10.9. Часткові та кишенькові фільтри 

Стан забруднення фільтрів контролюється шляхом вимірювання опору повітряного потоку. Фільтрувальні 
картриджі повинні бути замінені, коли перевищено остаточне падіння тиску, наведене в листі даних. У 
випадку фільтрів, обладнаних пресостатами, необхідність їх заміни сигналізує система автоматики. У 
випадку фільтрів без пресостатів їх стан повинен контролюватися з частотою в залежності від забруднення 
атмосферного повітря, але не рідше одного разу на місяць. 

УВАГА! Під час перевірки переконайтеся, що жоден з фільтрувальних картриджів не був розірваний 
(наприклад, через надмірне забруднення). У разі розриву фільтра, пресостат або манометр можуть не 
показувати, що допустимий перепад тиску був перевищений. 

10.10. Глушник звуків 

Куліси глушника не потребують експлуатаційного догляду. Тільки під час загального періодичного огляду 
перевірте стан їх забруднення та при необхідності очистіть. Глушники можна очистити сухим способом, але 
слід бути обережними, щоб не пошкодити захисне покриття матеріалу, що заповнює куліси. 

10.11. Дроселі 

В основному, дроселі не потребують обслуговування. Під час проведення загального періодичного огляду 
необхідно лише перевірити, чи можна вільно обертати їх в повному діапазоні. В разі необхідності слід 
очистити дроселі. 

10.12. Забір зовнішнього повітря 

Стан забруднення повітрозабору повинен перевірятися один раз на місяць. Під час огляду слід усунути 
такі забруднення, як листя, папір, ганчір'я тощо. 

10.13. Секція випарного зволожувача і камери зволоження 

Експлуатація вищезазначеної секції описана в окремих доданих інструкціях. 

закрита 

відкрита 

закрита 

відкрита



35
СторінкаFrapol Sp. z.o.o залишає за собою право вносити зміни без попередньої інформації 

11. Експлуатаційна документація

На наступних сторінках міститься карта прийняття обладнання та карта експлуатації обладнання. Перший 
документ повинен бути заповнений компаніями, які виконують монтаж та пуск агрегату. Другий документ 
повинен постійно зберігатися у користувача агрегату. В ньому слід фіксувати всі події, пов'язані з 
експлуатацією пристрою, тобто заміну фільтрів, перевірки, очищення, ремонти тощо. Обидва документи 
повинні бути надані працівникам сервісу в разі їх втручання. 

12. Повідомлення про аварію

Щоб повідомити про аварію, слід надіслати надану разом з технічним паспортом заповнену форму «КАРТА 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕКЛАМАЦІЮ АБО АВАРІЮ»  

13. Демонтаж та утилізація пристрою

ДЕМОНТАЖ 
Демонтаж пристрою повинен виконуватися кваліфікованим персоналом відповідно до чинних правил 
безпеки. Перед демонтажем прилад повинен бути спорожнений з холодоагенту та антифризу. При утилізації 
знайдених у пристрої речовин необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути пошкодження майна та 
забруднення навколишнього середовища. 

УТИЛІЗАЦІЯ  
Утилізацію пристрою повинні здійснювати спеціалізовані організації. Усі використані матеріали повинні бути 
утилізовані або перероблені відповідно до діючих правил. Прилади виготовлені з наступних матеріалів: 
Пластичні матеріали: PA6, EPDM, поліетилен, гума 
Металеві матеріали: оцинкована сталь, нержавіюча сталь, алюміній, мідь (піддається переробці та 
утилізації). Крім того, вони оснащені вентиляторами з двигунами з постійним магнітом і електронними 
компонентами. 

Після закінчення терміну експлуатації ці компоненти повинні бути розібрані за допомогою 
загальнодоступних інструментів, таких як плоска викрутка, поперечна викрутка, набір плоских ключів 
6-22 мм.
Після розбирання ці елементи повинні бути розміщені в контейнерах, призначених для відходів WEEE
(відходи електричного та електронного обладнання) відповідно до Директиви 2012/19/ЄС.
Інші елементи корпусу та компонентів центрального кондиціонера повинні бути відсортовані відповідно до
типу матеріалу (метал, пластик, інше) та розміщені в контейнерах, призначених для цього типу відходів.

14. Умови гарантії:

1. Frapol Sp. z o.o. зі зареєстрованим офісом у Кракові, далі - Гарант, надає гарантію якості для
проданих пристроїв у разі експлуатації обладнання відповідно до умов, зазначених у інструкції з
експлуатації, та на умовах, викладених нижче.

2. Гарантійні зобов'язання виконує Гарант або авторизована сервісна служба Гаранта.
3. Надається гарантія на обладнання виробництва Гаранта на строк:

• Стандартно  24 місяці з дати продажу в разі запуску та експлуатації пристрою без участі
сервісної служби Гаранта, за умови передання Гаранту правильно заповненої Карти запуску
агрегату протягом 90 днів з дати покупки. У разі відкладання дати запуску, Покупець може
протягом 90 днів з дати придбання звернутися письмово до Гаранта з проханням продовжити
термін надання Карти запуску агрегат на час, необхідний для запуску, але не більше 6
місяців. Гарант може, в обґрунтованих ситуаціях, погодитися на вищезазначене. У разі
перевищення зазначеного строку умовою збереження гарантії є проведення огляду
обладнання Гарантом за рахунок Покупця, однак у разі виявлення будь-яких порушень
монтажу або інших пошкоджень Гарант може відмовити у збереженні гарантії.

• Варіант 36 місяців з дня продажу, за умови підписання договору про надання сервісних
послуг з Гарантом та проведення платних гарантійних оглядів з інтервалом 6 місяців, перший
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огляд має бути здійснений не пізніше ніж через 8 місяців від дати продажу, якщо інше не 
узгоджено. Для цього гарантійного строку не вимагається запуск обладнання сервісною 
службою Гаранта. 

• Варіант 60 місяців з дня продажу, у разі проведення платного запуску обладнання сервісною
службою Гаранта і за умови підписання договору про надання сервісних послуг з Гарантом
на термін 60 місяців та проведення платних гарантійних оглядів з інтервалом 6 місяців,
перший огляд має бути здійснений не пізніше ніж через 8 місяців від дати продажу, якщо інше
не узгоджено.

• В рамках сервісного договору ми виконуємо: Одноразова підготовка осіб, відповідальних за
експлуатацію обладнання, визначених Користувачем.

4. Під терміном запуску, що виконується за окремим замовленням (запуск не є гарантійним
обслуговуванням, що покривається ціною пристрою), розуміється:

• Запуск пристрою підключеного до вентиляційних каналів і всіх інженерних мереж.
• Проведення налаштувань і вимірювань параметрів (струми, що живлять двигуни, параметри

середовищ, витрат).
• Регулювання гідравлічної системи і регулювання мережі повітроводів не входять в сферу

запуску пристрою.
• Для пристроїв, обладнаних фабрично автоматикою, сервісна служба перевірятиме

правильність її роботи, включаючи перевірку правильності електричних з'єднань,
налаштування на пресостатах, налаштування на приводах, термостат проти заморожування
тощо.)

5. Пристрої, що поставляються разом з центральним кондиціонером, але безпосередньо не входять до
складу агрегату (наприклад, газові нагрівачі, зволожувачі, компоненти холодильної системи),
підлягають тільки періоду та умовам гарантії виробника даного пристрою.

6. Пристрої підлягають гарантійному обслуговуванню за таких умов:
• Особа, яка подає рекламацію, повинна надати оригінал гарантійного талону.
• Користувач зобов'язаний документувати, що він надіслав правильно заповнену Карти запуску

агрегату на адресу Гаранта протягом 90 днів з моменту придбання обладнання або згоди
Гаранта на продовження зазначеного періоду на час, необхідний для його виконання, але не
більше 6 місяців у разі запуску без участі Гаранта.

• Користувач пристрою проводить огляди з частотою, що не перевищує 6 місяців, і після
перевірки обов'язковий запис про стан вентиляційних агрегатів до Карти обслуговування
обладнання. У разі строків гарантії якості, що наданої додатково, вищезгадані операції
повинні виконуватися сервісною службою Гаранта.

• Користувач повинен задокументувати відповідність умов експлуатації та пред'явити Карту
обслуговування обладнання

7. Кожне усунення дефектів, не покритих гарантією, сервісною службою Гаранта, відбувається при
повній оплаті за виконані ремонтні роботи.

8. Всі рекламації повинні бути надіслані в письмовій формі Гаранту тільки на бланку Карти
повідомлення про аварію, належним чином заповнену особою, яка пройшла навчання для керування
пристроєм, - бланк Карти повідомлення про аварію додається до цього документа або може бути
завантажений з веб-сайту www.frapol.com.pl

9. Позиція Гаранта щодо причин постання зазначеної шкоди або дефектів є обов'язковою для Заявника.
Відповідно, Гарант приймає рішення про спосіб і час усунення даного дефекту. Користувач має право
протягом 14 днів подати інший висновок, який повинен будти укладений тільки кваліфікованим
оцінювачем.

10. Гарант несе відповідальність за фізичні вади пристрою, що випливають з причин, властивих
пристрою, тільки в межах нормальної вартості несправних деталей, і не несе відповідальності за
будь-які подальші пошкодження, втрату прибутку, договірні штрафні санкції, понесені покупцем,
збитки, викликані простоюванням в період очікування на гарантійний ремонт та матеріальними
збитками (прямими та непрямими).

11. Гарант зобов'язується розглянути рекламацію протягом 14 календарних днів з дати її подання.
12. У будь-якому випадку проведення ремонту або заміни компонента агрегату, гарантія подовжується

http://www.frapol.com.pl
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на період від дати подання рекламації, визнаної Гарантом, до дня ремонту або заміни компонента 
агрегату, що буде підтверджено протоколом. 

13. Гарантія закінчується в наступних ситуаціях:
• Замовник не сплатив повної суми за придбаний пристрій, незважаючи на вимогу про оплату

від Гаранта.
• Помилки в експлуатації, неналежне технічне обслуговування та регулювання, що не

відповідають інструкціям, що містяться в технічному паспорті.
• Використання запасних частин і витратних матеріалів, крім встановлених в пристрої, без

згоди Гаранта.
14. Гарантія не поширюється на;

• Експлуатаційні деталі, такі як клинові ремені, фільтри та картриджі для фільтрів,
ущільнення, підшипники, лампи, контактори, терміки, запобіжники, мастильні матеріали,
гази, рідини тощо.

• Пошкодження при транспортуванні або неправильному зберіганні.
• Пошкодження або інші несправності, що виникають в результаті монтажу, встановлення,

запуску або експлуатації пристрою та/або його автоматики у спосіб, який не відповідає
умовам, наведеним у інструкції з експлуатації.

• Наслідки самостійного проведення монтажу, модифікації або запуску пристрою.
• Механічні пошкодження або пошкодження, викликані користувачем або третіми особами.
• Загублені або пошкоджені матеріали деталей, що поставляються окремо для монтажу

- не встановлені в агрегаті.
• Вплив перенапруг, перепадів напруги, атмосферних розрядів та інших подій, викликаних

силами природи, в тому числі форс-мажорних обставин.
• Прилади, частини, вузли, серійні номери яких будь-яким чином були змінені, усунуті або

стерті.
15. Гарант повинен мати право на вільний доступ до пристроїв, а у випадку пристроїв, встановлених під

підвісними стелями або на значній висоті, Користувач повинен забезпечити належні транспортні та
підйомні пристрої та інспекційні люки, які надають сервісній службі доступ до обладнання. Користувач
також повинен розібрати блок живлення теплообмінників.

16. Цей документ доповнює умови гарантії якості, викладені в Загальних умовах продажу Frapol Sp. z
o.o. чинних з 1 вересня 2013 року, які у разі невідповідності мають переважну силу над цими
положеннями. Гарант заявляє, що відповідальність Гаранта за законною гарантією виключається.

17. Всі спори, що виникають у зв'язку з наданою гарантією, вирішуються судом, компетентним з огляду
на місцезнаходження Гаранта.



38
СторінкаFrapol Sp. z.o.o залишає за собою право вносити зміни без попередньої інформації 

КАРТА ПРИЙНЯТТЯ ОБЛАДНАННЯ 
Клієнт: Назва та адреса об'єкту: 

Тип та розмір агрегату: Заводський номер агрегату: Дата поставки: 

МОНТАЖ І ЗАПУСК 

ОПЕРАЦІЯ НАЗВА АДРЕС КОМПАНІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ОПЕРАЦІЮ 

ДАТА І 
ПІДПИС ПРИМІТКИ 

Монтаж і встановлення 

Гідравлічні підключення 

Електричні підключення 

Запуск 

Вимірювання 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ АГРЕГАТУ 
ПРИПЛИВ ВИТЯГ 

ВИТРАТИ ПОВІТРЯ ВИТРАТИ ПОВІТРЯ 

Запроектовані 
[м3/год] 

Вимірювані
[м3/год] 

Відхилення [%] Запроектовані 
[м3/год] 

Вимірювані
[м3/год] 

Відхилення [%] 

ДВИГУН ДВИГУН 

Номінальний струм [A] Виміряний споживаний струм 
[A] Номінальний струм [A] Виміряний споживаний струм 

[A] 

НАЛАШТУВАННЯ ІНВЕРТОРІВ НАЛАШТУВАННЯ ІНВЕРТОРІВ 

Частота [Гц] Виміряний тиск [Пa] Частота [Гц] Виміряний тиск [Пa] 

УВАГА! Надіслання заповненої карти прийняття обладнання протягом 14 днів з дня введення в 
експлуатацію є умовою  надання гарантії. 
Карти слід надсилати за наступною адресою: FRAPOL Sp. z o.o. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków, або 
serwis@frapol.com.pl 

mailto:serwis@frapol.com.pl
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ОБСЯГ ТА ГРАФІК СЕРВІСНИХ ОПЕРАЦІЙ 

№ 
п.п
. 

Операції Експлуатація 
(частота) Коментарі 

Дроселі з приводом
1. Контроль роботи дроселя кожні 6 місяців 

Секція фільтрів
1. Контроль стану фільтрів кожні 6 місяців 
2. Заміна фільтрувальних картриджів**) кожні 6 до 12 місяців*) *) залежно від запиленості 

середовища 
**) тільки у випадку придбання картриджів в компанії 

FRAPOL 

Вентиляторна секція 
1. Контроль механічних з'єднань кожні 6 місяців 
2. Контроль положення ремінної передачі кожні 6 місяців 
3. Перевірка натягу клинових ременів кожні 6 місяців 
4. Заміна клинових ременів **) у разі зносу 

**) тільки у випадку придбання ременів в компанії 
FRAPOL 

5. Контроль електричних підключень в двигуні кожні 6 місяців 
6. Перевірка споживання струму двигуном кожні 6 місяців 
7. Контроль роботи підшипників двигуна і 

вентилятора 
кожні 6 місяців 

8. Контроль віброізоляторів кожні 6 місяців 

Секція водяного нагрівача
1. Перевірка стану блоку лам. кожні 6 місяців 
2. Контроль роботи FROST кожні 12 місяців Перед сезоном опалення 

Секція охолоджувача 
1. Контроль сифонів кожні 6 місяців 
2. Перевірка стану блоку лам. кожні 6 місяців 

Секція сепаратора крапель
1. Контроль сепаратора крапель кожні 6 місяців 
2. Контроль сифонів кожні 6 місяців 

Секція перехресного теплообмінника 
1. Контроль роботи дроселів кожні 6 місяців 
2. Перевірка стану блоку лам. кожні 6 місяців 

Секція обертового теплообмінника
1. Контроль роботи приводного двигуна кожні 6 місяців 
2. Контроль стану приводного ременя ротора кожні 6 місяців 
3. Перевірка стану ламельного блоку ротора кожні 6 місяців 
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КОНТРОЛЬНА КАРТА СЕРВІСНОГО ОГЛЯДУ 

ТИП ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦІОНЕРА: 
AF № ЗАВ. РІК ВИПУСКУ: 
ОБ’ЄКТ: ПОЗНАЧЕННЯ: 

1. Секція припливного вентилятора □ є □ немає 
1.1. Механічні з'єднання □ справні □ несправні 
1.2. Амортизатори □ справні □ несправні 
1.3. Електричні з'єднання □ справні □ несправні 
1.4. Активація пресостата вентилятора □ правильна □ уваги налаштування 
1.5. Ремінна передача □ справна □ несправна замінити 
1.6. Підшипники двигуна □ справні □ несправні замінити 
1.7. Підшипники вентилятора □ справні □ несправні замінити 
1.8. Споживаний струм / Номінальний струм двигуна [A]  Налаштування запобіжника 

2. Секція витяжного вентилятора □ є □ немає
2.1. Механічні з'єднання □ справні □ несправні 
2.2. Амортизатори □ справні □ несправні 
2.3. Електричні з'єднання □ справні □ несправні 
2.4. Активація пресостата вентилятора □ правильна □ уваги налаштування 
2.5. Ремінна передача □ справна □ несправна замінити 
2.6. Підшипники двигуна □ справні □ несправні замінити 
2.7. Підшипники вентилятора □ справні □ несправні замінити 
2.8. Споживаний струм / Номінальний струм двигуна [A]  Налаштування запобіжника 

3. Дроселі та камера змішування □ є □ немає
3.1. Дроселі зовнішнього повітря □ справні □ несправні 
3.2. Дроселі вихідного повітря □ справні □ несправні 
3.3. Дроселі рециркуляціного повітря □ справні □ несправні 

4. Секція вступних фільтрів (приплив) □ є □ немає 
4.1. Стан фільтрів □ чисті □ забруднені замінити 
4.2. Контроль роботи пресостата □ правильна □ уваги налаштування 
4.3. Заміна фільтрів □ так □ ні

5. Секція вторинних фільтрів (приплив) □ є □ немає
5.1. Стан фільтрів □ чисті □ забруднені замінити 
5.2. Контроль роботи пресостата □ правильна □ уваги налаштування 
5.3. Заміна фільтрів □ так □ ні

6. Секція фільтрів (витяжка) □ є □ немає 
6.1. Стан фільтрів □ чисті □ забруднені замінити 
6.2. Контроль роботи пресостата □ правильна □ уваги налаштування 
6.3. Заміна фільтрів □ так □ ні

7. Секція водяного нагрівача □ є □ немає 
7.1. Стан ламельного блока □ чистий □ забруднений  вичистити 
7.2. Активація FROSTA □ правильна □ уваги налаштування 
7.3. Правильність роботи установки живлення □ правильна □ уваги

8. Секція електричного нагрівача □ є □ немає
8.1. Стан грілок □ справні □ несправні замінити 
8.2. Електричні з'єднання □ справні □ несправні 
8.3. Споживаний струм / Номінальний струм грілок [A] 

9. Секція охолоджувача □ є □ немає 
9.1. Стан ламельного блока i сепаратора крапель □ чистий □ забруднений  вичистити 
9.2. Правильність роботи установки живлення □ правильна □ уваги

10. Секція гліколь-теплообмінника □ є □ немає
10.1. Стан ламельних блоків □ чистий □ забруднений  вичистити 
10.2. Правильність роботи установки живлення □ правильна □ уваги

11. Секція обертового теплообмінника □ є □ немає 
11.1. Стан ламельного блока □ чистий □ забруднений  вичистити 
11.2. Стан привідного ременя □ добрий □ задовільний замінити 
11.3. Електричні з'єднання □ справні □ несправні 
11.4. Програмне забезпечення перетворювача частоти □ перевірено □ уваги

12. Секція перехресного теплообмінника □ є □ немає
12.1. Стан ламельного блока i сепаратора крапель □ чистий □ забруднений  вичистити 
12.2. Дроселі □ справні □ несправні 
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Дата і підпис контролера 

КАРТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ 

ОПИС ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ АБО РЕМОНТУ ВИКОНАВ ДАТА І 
ПІДПИС 


