SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

Légfüggönyök: WINDBOX (M, ECM, G, ECG), KOOL (M, ECM, G, ECG),
DECO (M, ECM, G, ECG), DAM (M, ECM, G, ECG)
Kérjük, hogy a szerelés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
MUNKAVÉDELMI FIGYELMEZTETŐ JELEK
Figyelem, veszély, munkavédelmi tanács!
Elektromos áram, nagyfeszültség veszély!
Balesetveszély!
Veszély! Ne álljon alá: Nehéz rakomány.
Fontos információ.
AIRDOM05010-R13(11/04/16)
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KAPCSOLÁSI RAJZ

3

TELEPÍTÉS
Az alábbi modellekre érvényes:
Windbox, Kool

Dam

Deco

Dam Twin

MAX. Ajánlott maximális magasság, MIN. Ajánlott minimális távolság
(*) Szabványos készülékek. Kérésre ez a távolság legfeljebb 1 cm-ig csökkenthető, ha a csatlakozások belül
találhatók, illetve oldalsó vízbekötés esetén.
(**) Levehető burkolat
A beszívó rács és a szomszédos felület közötti legkisebb ajánlott távolság Windbox, Kool és Deco típusú
légfüggönyök esetében 200 mm, Dam típusúaknál 100 mm.
A szerelési, bekötési, szétkapcsolási, elektromos huzalozási munkákat, a gépészeti
karbantartást és a szervizt csak képzett szakember végezheti, a jelen utasítások
figyelembe vételével, a vonatkozó normáknak és szabványoknak megfelelően.
Ha a készülék működtetéséhez külön vezérlőt használ, figyelembe kell venni az arra
vonatkozó specifikus utasításokat.
A légfüggöny bekötéséhez a szervizajtót nem kell kinyitni. Minden csatlakoztatás
(tápfeszültség, vezérlés, esetleges vízellátás) és rögzítés kívülről történik. A csatlakozók
a készülékek felső vagy oldalsó részén találhatók. A szervizajtó kinyitásának leírása a
Javítás fejezetben található
A biztonság érdekében, a légfüggönyöket soha ne kapcsolja le közvetlenül a hálózati
tápfeszültségről. Előbb kapcsolja ki a vezérlőegységen, majd várjon legalább 10 percet
mielőtt a hálózatról is leválasztaná. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, a
légfüggöny belső alkatrészei megsérülhetnek.
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Áramellátás
Az áramellátás csatlakoztatásához egy fekete csatlakozó doboz áll rendelkezésre a légfüggöny külső részén (tetején).
Környezeti levegős vagy melegvizes légfüggöny esetében elegendő az egyfázisú 230Vx1 csatlakoztatása.
Elektromos fűtéses légfüggöny esetén a háromfázisú 400Vx3 csatlakoztatására is szükség lesz. Igény
szerint, kérés alapján, a vizes hőcserélő vagy az elektromos rész áramellátása háromfázisú 230Vx3 vagy
egyfázisú 230Vx1 is lehet, az egyes modellektől függően (a megfelelő bekötési rajz mellékelve lesz).
Nyomtatott áramkör (PCB) és vezérlés
Az vezérlőegység csatlakoztatásához egy nyomtatott áramkör (PCB) áll rendelkezésre a légfüggöny külső
részén (tetején). Ehhez a készüléket nem kell megnyitni.
Használja a csomagban található 7 méteres RJ45 kábelt. A vezérlő és a PCB közötti kommunikáció digitális
alapon, alacsony feszültségen történik.
Igény szerint, különféle kiegészítők és vezérlők közül lehet választani, az eltérő vásárlói igényeknek megfelelően
(okos vezérlők, termosztátok, kézi-automata váltók, ajtóérintkezők, fagyveszély-érzékelők, tartók, szelepek stb.).
A modern szellőztetéstechnika teljes mértékben „okos” szabályozással vezérelhető. Az új generációs
légfüggönyök kezelése ezáltal mindenre kiterjedően, maximális energiamegtakarítással vezérelhető. Az
„okos” vezérlés – a kényelem és energiatakarékosság érdekében – automatikusan igazítja a légfüggöny
működését a bejárati hőviszonyokhoz.
További információért igényelje a Clever Control (Okos vezérlés) kézikönyvet.
Rögzítés
A készülékek több külső felfüggesztési ponttal vannak felszerelve, az egyes modellek súlyától és hosszától
függően (ezek pontos elhelyezését lásd a légfüggönyök jellemzőot bemutató oldalon).
A légfüggönyök általában vízszintesen helyzetben működnek, de tartólábak segítségével függőlegesen is
felszerelhetők (Kiegészítő elemek fejezet).
A Deco típus vezetősíneken csúszó állítható rögzítési pontokkal rendelkezik.
A légfüggönyöket az egyes készülékek súlyának megfelelően kell rögzíteni, a Műszaki adatok oldalon
meghatározottak szerint. A szereléshez menetes rudakat, kábelfeszítőket vagy más tartószerkezeteket lehet
felhasználni. A rendelkezésre álló tartóelemekről bővebb információ a Kiegészítő elemek alatt található.
Vizes hőcserélők
A melegvizes légfüggönyök PCB egysége 230Vx1 kimenettel van felszerelve, egy elektromos szelep
(nyit/zár vízbemenet) vagy egyéb eszközök csatlakoztatásához.
Tanács:
•

A ventilátor túlmelegedésének elkerülése érdekében kapcsolja ki a melegvíz-keringetést (az
elektromos szelepet KI helyzetbe állítva). Az elektromos szelep opcionális.

•

A készülék könnyebb szétszerelése érdekében szereljen be 2 elzáró vízszelepet (belépő és
visszatérő ágon).

•

Szereljen be egy légtelenítő szelepet a vizes fűtőkör legmagasabb pontján.

A környezeti hőmérsékletnek állandóan +4ºC felett kell lennie, különben fagyvédelmi eszközre lesz szüksége.
A vizes hőcserélőkön létezik egy vízleeresztő pont, ami a bemeneti gyűjtők végén található.
Néhány speciális készülék kondenzvíz tálcával van felszerelve, hidegvizes üzemelés esetére. Ilyen esetben
ezek a készülékek nem képesek nagy szellőztetési sebességgel üzemelni (a sebesség modelltől, hossztól és
teljesítménytől függően korlátozott). A beszívott levegő sebessége maradjon 3 m/s alatt, különben
vízcseppek jelenhetnek meg a kimeneten.
Elektromos fűtőelemek
A fűtőelem 9 fűtőszálat tartalmaz, amelyek együttesen 2 fűtési szakaszt biztosítanak. A vezérlés 27 kW
teljesítményfokozat alatt 3 PRBEO, 30 kW fölött pedig kontaktorok segítségével történik.
Az elektromos egységek elektromosan és elektronikusan is védettek túlmelegedés ellen (lásd a „Használati
utasítások” részt).
Az elektromos vezérlők külső termosztát rákötését is lehetővé teszik, amely be- és kikapcsolja a fűtést a
hőmérséklet szabályozása érdekében.
Az első használat során szagkibocsátás is előfordulhat, ami azonban néhány nap alatt megszűnik.
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TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
Figyelem! Nehéz rakomány.
Szállítás vagy szerelés közben ne lépjen a függő teher alá.
Száraz helyen, időjárás ellen védve, eredeti csomagolásában tárolandó. Kicsomagolást követően takarja le a
légfüggönyt, hogy megvédje a portól. Az anyagkárosodás elkerülése érdekében ne lépjen a csomagolásra és
ne helyezzen rá nehéz terhet. Megengedett tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között.
Anyagmozgatáskor ügyeljen arra, hogy a villástargonca ne sértse meg (a villa ne szúrja át a csomagolást).
Figyeljen a Csomagolásra vonatkozó jelölésekre.
ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK
A biztonság érdekében, a légfüggönyöket soha ne kapcsolja le közvetlenül a hálózati
tápfeszültségről. Előbb kapcsolja ki a vezérlőegységen, majd várjon legalább 10 percet
mielőtt a hálózatról is leválasztaná. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, a légfüggöny
belső alkatrészei megsérülhetnek.
Nyomtatott áramkör (PCB) jellemzői
A ventilátor sebességét a beállított ventilátorok bemeneti feszültségváltozása szabályozza. A transzformátor
5 kimeneti feszültséggel rendelkezik: 120, 140, 170, 200 és 230 V.
A vezérlők közös jellemzői
•
•
•
•

•

•

Vezérlők: A vásárlók többféle modellből válogathatnak (időzítők, fagyveszély-érzékelők,
termosztátok stb.), igénytől függően.
5 szellőztetési sebesség.
Memória: Áramszünet esetén garantálja, hogy a kiválasztott sebesség a
szolgáltatás visszaállításakor is ugyanaz marad. Ezt a funkciót a vezérlő
belsejében elhelyezett BE/KI kapcsolóval lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni.
RJ45 kábel és digitális kommunikáció: „Plug and Play” jellegű, egyszerű és
gyors kapcsolat az RJ45 kábelen keresztül, valamint digitális kommunikáció a
vezérlő és a légfüggöny között. Ez a fajta kommunikáció még nagy távolságok
esetén is megbízhatóbb.
Külső BE/KI kapcsoló: A vezérlőn belül csatlakoztathatunk egy normál helyzetben nyitott érintkezőt
(1, 2), amely a berendezés BE/KI állapotát bármely külső eszközön keresztül irányítani tudja; az
érintkező potenciálmentes. Az érintkező nyitott állása esetén a légfüggöny bekapcsolt állapotban
van. Az érintkező zárásakor a légfüggöny kikapcsol. 30 másodperces késleltetésre van beállítva.
Programozható időzítővel, hőmérsékletérzékelőkkel, tűzjelzőkkel, PLC-vel stb. is használható.
Távirányító: Minden szabványos vezérlő rendelkezik infravörös elven működő IR vevővel.
Melegvizes légfüggönyök vezérlőinek közös jellemzői

Fűtés nélküli légfüggöny vezérlő
•
•

Melegvizes légfüggöny vezérlő

Fűtés BE/KI kapcsoló: Az elektromos szelep 230Vx1 kimenetének ki- és bekapcsolásával a
hőcserélő vízellátása megnyitható, illetve elzárható. Ez a 230 Vx1 kimeneti csatlakozó a berendezés
tetején található, a vezérlő telefonkábel-csatlakozója mellett.
Az elektromos szelep vezérlése külső termosztáttal: Ahhoz, hogy a hőcserélő vízellátását
termosztát vezérelhesse, sorosan kell kapcsolni az elektromos szeleppel. A kiválasztott hőmérséklet
elérésekor így az elektromos szelep bezáródik.
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•

Biztonsági termosztát: Ha a belső hőmérséklet 60ºC-ra emelkedik, és az első sebesség volt
beállítva, akkor a készülék automatikusan a második sebességre vált. Ezután folyamatosan halad a
maximális sebesség felé, amíg a belső hőmérséklet 50 °C alá nem kerül. A vészüzemmódot villogó
LED jelzi.
Ha a biztonsági termosztát túl gyakran aktiválódik, meg kell keresni ennek az okát. A legvalószínűbb,
hogy a beszívó rácsot gyakrabban kell tisztítani.
Környezeti termosztát nélküli telepítés esetén a beszívó rács eltömődése, az álló motor vagy a túl
magas környezeti hőmérséklet, vagy a hőcserélő vizének 80 °C fölé emelkedése például
automatikusan megnöveli a ventilátor fordulatszámát.
Segítségével az is elkerülhető, hogy a légfüggönyből kilépő levegő meghaladja a 60ºC-ot (túl magas
hőérzetet okozzon).
Elektromos fűtésű légfüggönyök vezérlőinek közös jellemzői

Öt szellőztetési sebességű és három különböző fűtési teljesítményű berendezés (C1, C2, C3 = [C1 + C2]).

•

3 fűtési teljesítmény: C1 = 1/3 összesen, C2 = 2/3 összesen, C3 = C1 + C2 = összesen.

•

Korlátozott fűtési teljesítmény: A berendezés biztonságának védelmében, a fűtési teljesítményt a
kiválasztott szellőztetési sebesség korlátozza, a következő módon:
Kiválasztott sebesség
Max. választható fűtőteljesítmény
V1
1. fűtési fázis
V2
2. fűtési fázis
V3
2. fűtési fázis
V4
3. fűtési fázis (1. fázis + 2. fázis).
V5
3. fűtési fázis (1. fázis + 2. fázis).

•

Késleltető termosztát: Ha a berendezést hosszas, folyamatos fűtés közben leállítják, akkor a
készülék belsejében a hőmérséklet hirtelen megnő (inercia), ami kárt okozhat. A túlmelegedés
okozta belső károsodások elkerülése érdekében, ha a légfüggöny leállítása után a belső
hőmérséklet meghaladja az 50 ºC-ot, egy késleltető termosztát automatikusan bekapcsolja és a
legnagyobb fordulatszámon járatja a ventilátorokat mindaddig, amíg a hőmérséklet 50 ° C alá nem
megy. Ezt a biztonsági üzemmódot villogó zöld LED jelzi.

•

Biztonsági termosztát: Fűtéssel működő légfüggönyök esetében, ha a belső hőmérséklet 60ºC fölé
emelkedik, a következő biztonsági funkció aktiválódik: A légfüggöny két percenként átvált a
következő fordulatszámra, amíg el nem éri a maximális sebességet. Ezután fokozatosan, 1-1 fűtési
fázissal csökken, majd leáll. Amennyiben ez az állapot 2 perc múlva is fennáll, a fűtés leblokkol. A
fűtőelem visszakapcsolásához előbb kézileg ki le kapcsolni a hálózati tápfeszültséget. Ha a
hőmérséklet bármelyik percben (a beállított hőmérsékleti szint alá) csökken, akkor a fenti folyamat
megszakad, és minden visszatér a normális helyzetbe.
Ezt a funkciót ideiglenesen a beszívó rács tisztításának késése vagy a túl magas környezeti
hőmérséklet is beindíthatja.
A levegő sebességét és a fűtési fokozatot folyamatosan világító LED, míg a biztonsági funkciót
villogó LED jelzi. A fűtés leblokkolását a fűtésjelző LED-OFF sűrűbb villogása jelzi.

Az elektromos fűtésű szabályozók kiegészítő funkciói:
•

Környezeti termosztát (digitális vagy analóg): környezeti termosztát segítségével elérhetjük, hogy
a fűtés be- és kikapcsoljon miután a készülék elérte a beállított hőmérsékleti szintet.
Ez különösen kisméretű, zárt terekben ajánlott, ahol e megoldás nélkül a hőmérséklet túl magasra
emelkedne. Környezeti termosztát telepítése esetén távolítsa el a vezérlőn a 4. és 5. terminálok
közötti áthidalót.
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Speciális vezérlők
Ha több paraméter vezérlésére van szükség, két olyan vezérlő áll rendelkezésre, amely sokkal több
lehetőséget enged meg a szabványos vezérléshez, különösen a Clever típushoz viszonyítva. A következő
vezérlők rendelkeznek speciális felhasználói kézikönyvekkel:
•
•

Kézi automatikus (Hand Auto)
Okos vezérlés (Clever)
Távirányító jellemzői
Infravörös rendszer
Légfüggöny be- és kikapcsolása

Ventilátorsebesség
növelése vagy
csökkentése

Elektromos fűtéses légfüggönyöknél a
fűtés fokozására és csökkentésére,
melegvizes típusban az elektromos
szelep be- és kikapcsolására szolgál.
Fűtés nélküli légfüggönyöknél nem
használható.

AAA/LR03 típusú
elemekkel működik

KAPCSOLÁSI RAJZOK
A Windbox, Kool, Deco és Dam modellekhez a követekező kapcsolási rajzokat mellékeljük:
•
•
•
•

Melegvizes fűtésű, vagy csak levegős, normál vezérlővel. Rajz: AIRDOE09051
Melegvizes fűtésű, HC vezérlővel (Hand Auto, D805). Rajz: AIRDOE09251
Elektromos fűtésű légfüggöny, 30 kW, szabványos vezérlővel. Rajz: AIRDOE09101
Elektromos fűtésű légfüggöny, <27 kW, PRBEO szabványos vezérlővel. Rajz: AIRDOE09110

Amennyiben a berendezést PLC-re kell csatlakoztatnia, a megfelelő kapcsolási rajzokat is meg fogja kapni.
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Távirányító

5 sebességes távirányító

BE/KI kapcsoló, külső (választható) 30
másodperces késleltetés

Víz

Q = Áramköri megszakító

Elektromágneses
szelep
(választható)

Kapcsolótábla

Kapcsolótábla

Késleltetett

Késleltetett

Doboz
csatlakozás

Doboz
csatlakozás

Transzformátor

Transzformátor

AC ventilátorok
1. légfüggöny
2. légfüggöny
(opcionális, max. 12)

AC ventilátorok
1. légfüggöny

LÉGFÜGGÖNY AC/EC VENTILÁTOROK BEKÖTÉSI
RAJZAI
VÍZ ÉS CSAK LEVEGŐ VEZÉRLŐ, 5 SEBESSÉG. M, ECM, G, EKG
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Távirányító

Kézi automatikus
5 sebességes távirányító

Ajtóérintkező
Környezeti termosztát
Fagyérzékelő

BE/KI kapcsoló, külső (VÁLASZTHATÓ) 30
másodperces késleltetés

Víz

Q = Áramköri
megszakító

Elektromágneses szelep
(választható)

Kapcsolótábla

Kapcsolótábla

Késleltetett

Késleltetett

Doboz
csatlakozás

Doboz
csatlakozás

Transzformátor

Transzformátor

1. légfüggöny

2. légfüggöny
2. légfüggöny (opcionális, max. 12)

LÉGFÜGGÖNY AC/EC VENTILÁTOROK BEKÖTÉSI RAJZAI
VÍZ ÉS CSAK LEVEGŐ VEZÉRLŐ, 5 SEBESSÉG. M, ECM, G, EKG
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Digitális termosztát (választható)

5 sebességes távirányító

Távirányító

Szobatermosztát (választható)
(„Szabad” csatlakozó) (ha használja, vegye ki a 4.-5.
áthidalót)
Külső BE/KI kapcsoló (VÁLASZTHATÓ) 30
másodperces késleltetés
Q = Áramköri
megszakító
2. légfüggöny (opcionális, max. 12)
JK1 JK2 kiegészítő
vezérlés

Csatlakozások
Kapcsolótábla

Késleltetett

AC VENTILÁTOROK

1. légfüggöny

1. szakasz
2. szakasz
3. szakasz = 1. szakasz + 2. szakasz

LÉGFÜGGÖNY AC/EC VENTILÁTOROK BEKÖTÉSI RAJZAI
ELEKTROMOS VEZÉRLŐ, 5 SEBESSÉG, 30 Kw g 2000-2500-3000
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3. szakasz = 1. szakasz + 2. szakasz

Távirányító

2. szakasz

1. szakasz
Q = Áramköri
megszakító

Csatlakozó doboz

2. szakasz

LÉGFÜGGÖNY AC/EC VENTILÁTOROK BEKÖTÉSI RAJZAI
5 sebességes elektromos vezérlő M, G 400V-3 modellek <27kW

Digitális termosztát (választható)

Digitális termosztát (választható)

Kapcsolótábla

Szobatermosztát (választható)
(„Szabad” csatlakozó) (ha használja,
vegye ki a 4.-5. áthidalót)
2. légfüggöny (opcionális, max. 12)

BE/KI kapcsoló, külső (választható) 30
másodperces késleltetés
Légfüggöny

5 sebességes távirányító
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ADATLAP
Nagynyomású légfüggönyök
kereskedelmi és ipari ajtókhoz
Jellemzők
•
•
•
•
•
•

Önhordó burkolatszerkezet horganyzott acéllemezből, alapkivitelben
RAL9016 fehér színű szerkezeti epoxi-poliészter festéssel. Egyéb
rozsdamentes acél színekben is kapható, külön kérésre.
Mikroperforált beszívó rács szűrőfunkciókkal és könnyű
szervizlehetőségekkel. Nincs szüksége előszűrésre.
Anódos alumínium kimeneti lapátok, áramvonalas forma, mindkét
oldalon 0 és 15° között állítható.
Dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotorral és alacsony
zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az „EC” modell ventilátorai nagyon
keveset fogyasztanak.
A „P” típus melegvizes. Az „E” típus elektromos árnyékolt elemeket
tartalmaz, három fokozatú, integrált szabályozással. „A” típusú fűtés
nélküli, csak levegős. Opcionálisan bővíthető DX hőcserélő.
Plug & Play vezérlést tartalmaz 7 m-es RJ45-ös kábellel és infravörös
távirányítóval. Választható: Okos vezérlés (programozható, automatikus,
intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU a BMS-hez...).

Specifikációk
CSAK LEVEGŐS
Modell

Légáram
m3/h

Ventilátor
teljesítmé
ny
230V50HZ

MELEGVIZES

Modell

Ventilátor
áramerőss
ég
230V50HZ
A

Zajszint
(5m)
dB/A

Súly
kg

P86

Légáram
m3/h

Fűtési
teljesítmény
80/60°C
kW

ELEKTROMOS
FŰTÉSES
Modell

Légáram
m3/h

Zajszint
(5m)
dB/A

Súly
kg

P54

P64
Fűtési
Cseppnyomás
teljesítmény
80/60°C
60/40°C
Pa
kW

Ventilátor
Elektromos fűtési Ventilátor
teljesítmény
teljesítmény áramerőss
ég
400Vx3-50Hz
230V-50HZ
230VkW
kW
50HZ
A

Cseppnyomás
60/40°C
Pa

Fűtési
teljesítmény
50/40°C
kW

Cseppnyomás
50/40°C
Pa

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

Melegvizes: a P86 és P64 bekötőcsövek 2x3/4” lány (oldalirányú csöveknél fiú ), P54 2x1” fiú. P86 2 sor hőcserélő, P64 3 sor
hő
élő P54 4
hő
élő
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Zajszint
(5m)
dB(A)

Súly
kg

Nagynyomású légfüggönyök kereskedelmi
és ipari ajtókhoz
Elrendezési rajzok és méretek

Szabad függesztésű rögzítés

Belső mennyezeti felületre történő szerelés

Álmennyezeti rejtett rögzítés
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Nagy sebességű légfüggöny hűtőházakhoz és fagyasztókhoz
Jellemzők

•
•
•
•
•
•

Kifejezetten hűtőházak és fagyasztók ajtóiba történő beépítésre tervezték
Önhordó burkolatszerkezet horganyzott acéllemezből, alapkivitelben
RAL9016 fehér színű szerkezeti epoxi-poliészter festéssel. Egyéb
rozsdamentes acél színekben is kapható, külön kérésre.
Nagy lyukú perforált beszívó rács a karbantartási igények csökkentésére.
Lapos mikroperforált beszívó rácsokkal is kapható, ez kereskedelmi
ajtókhoz illik jobban, ahol nincs szükség fűtésre.
Anódos alumínium kimeneti lapátok, áramvonalas forma, mindkét
oldalon 0 és 15° között állítható.
Dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotorral és alacsony
zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az „EC” modell ventilátorai nagyon
keveset fogyasztanak.
Plug & Play vezérlést tartalmaz 7 m-es RJ45-ös kábellel és infravörös
távirányítóval. Választható: Okos vezérlés (programozható, automatikus,
intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU a BMS-hez...).

Specifikációk
CSAK LEVEGŐS
Modell

Légáram
m3/h

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

Méretek
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Zajszint
(5m)
db(A)

Súly
kg

Nagynyomású légfüggönyök kereskedelmi és ipari ajtókhoz
Jellemzők

Önhordó burkolatszerkezet horganyzott acéllemezből, alapkivitelben RAL9016
fehér színű szerkezeti epoxi-poliészter festéssel. Egyéb rozsdamentes acél
színekben is kapható, külön kérésre.
Testreszabható előlap, saját logók, táblák, grafikai formatervek, képek stb.
beillesztésének lehetőségével.
A bemeneti területek az előlap mögött helyezkednek el. Karbantartást nem
igényelnek.
Anódos alumínium kimeneti lapátok, áramvonalas forma, mindkét oldalon 0 és 15°
között állítható.
Dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotorral és alacsony zajszinttel. 5
sebességfokozat. Az „EC” modell ventilátorai nagyon keveset fogyasztanak.
A „P” típus melegvizes. Az „E” típus elektromos árnyékolt elemeket tartalmaz,
három fokozatú, integrált szabályozással. „A” típusú fűtés nélküli, csak levegős.
Opcionálisan bővíthető DX hőcserélő.
Plug & Play vezérlést tartalmaz 7 m-es RJ45-ös kábellel és infravörös
távirányítóval. Választható: Okos vezérlés (programozható, automatikus,
intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU a BMS-hez...).

•
•
•
•
•
•
•

Specifikációk
CSAK LEVEGŐS

Modell

Légáram
m3/h

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

MELEGVIZES
Modell

Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

P86

Légáram
m3/h

Fűtési
teljesítmény
80/60°C
kW

Zajszint
(5m)
dB(A)

Cseppnyomás
80/60°C
Pa

ELEKTROMOS
FŰTÉSES
Súly
kg

Modell

Légáram
m3/h

P64
Fűtési
teljesítmény
60/40°C
kW

Cseppnyomás
60/40°C
Pa

Fűtési
teljesítmény
50/40°C
kW

Elektromos fűtési
teljesítmény
400Vx3-50Hz
kW

P54
Cseppnyomás
50/40°C
Pa

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

Zajszint
(5m)
dB(A)

Zajszint
(5m)
dB(A)

Súly
kg

Súly
kg

Melegvizes: a P86 és P64 bekötőcsövek 2x3/4” lány (oldalirányú csöveknél fiú), P54 2x1” fiú. P86 2 sor hőcserélő, P64 3 sor hőcserélő, P54 4 sor hőcserélő
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Nagynyomású légfüggönyök kereskedelmi és ipari ajtókhoz
Méretek

Dam Twin rendszer

A DAM TWIN rendszer két
függőleges, egymással szemben álló
DAM légfüggönyből áll, az egyik a
légsugár előtt, a másik mögötte.
Mindegyik légsugár vége a
következő légfüggöny bemenete is
egyben, ami segít a léggát
lezárásában.

Külön előlap

A kettős légsugár zárt áramkörként
működik, és elválasztó zónát hoz
létre a bejárati ajtónál.
A DAM TWIN rendszer optimális
megoldás nagyon kedvezőtlen
szerelési körülmények esetében.
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Dekoratív légfüggönyök kereskedelmi ajtókhoz

Jellemzők

Alumínium profilokból és horganyzott acéllemezekből álló szerkezet,
gyárilag RAL 9016 fehér vagy RAL 9006 ezüstszürke epoxipoliészter felületképzéssel készül. Kérésre egyéb színekben is
kapható.
Mikroperforált beszívó rács szűrőfunkciókkal és könnyű
szervizlehetőségekkel. Nincs szüksége előszűrésre.
Anódos alumínium kimeneti lapátok, áramvonalas forma, mindkét
oldalon 0 és 15° között állítható.
Dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotorral és alacsony
zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az „EC” modell ventilátorai nagyon
keveset fogyasztanak.
A „P” típus melegvizes. Az „E” típus elektromos árnyékolt elemeket
tartalmaz, három fokozatú, integrált szabályozással. „A” típusú fűtés
nélküli, csak levegős. Opcionálisan bővíthető DX hőcserélő.
Plug & Play vezérlést tartalmaz 7 m-es RJ45-ös kábellel és
infravörös távirányítóval. Választható: Okos vezérlés
(programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos,
Modbus RTU a BMS-hez...).

•

•
•
•
•
•

Specifikációk
CSAK LEVEGŐS

Modell

ELEKTROMOS FŰTÉSES

Légáram
m3/h

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

MELEGVIZES

Modell

Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

Zajszint
(5m)
dB(A)

P86

Légáram
m3/h

Fűtési
teljesítmény
80/60°C
kW

Súly
kg

Modell

P64
Cseppnyomás
80/60°C
Pa

Légáram
m3/h

Elektromos fűtési
teljesítmény
400Vx3-50Hz
kW
kW

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

Zajszint
(5m)
dB(A)

Súly
kg

P54

Fűtési
teljesítmény
60/40°C
kW

Cseppnyomás
60/40°C
Pa

Fűtési
teljesítmény
50/40°C
kW

Cseppnyomás
50/40°C
Pa

Ventilátor
teljesítmény
230V-50HZ
kW

Melegvizes: a P86 és P64 bekötőcsövek 2x3/4” lány, P54 2x1” lány. P86 2 sor hőcserélő, P54 4 sor hőcserélő.
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Ventilátor
áramerősség
230V-50HZ
A

Zajszint
(5m)
dB(A)

Súly
kg

Dekoratív légfüggönyök kereskedelmi ajtókhoz
Méretek

Részletek

Két egység összekapcsolása

Különböző színek

(*) Vezetősíneken csúszó állítható rögzítési pontok
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KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
A biztonság kedvéért minden tisztítás előtt kapcsolja le tápfeszültséget a vezérlő
segítségével.
A szervizajtót tilos kinyitni (fennáll az áramütés vagy a ventilátorlapátok közé
szorulás veszélye).
A szervizt és karbantartást csak képzett, gyakorlott munkavállaló végezheti.
Ne használjon vizet vagy gőzt a légfüggöny belső alkatrészeinek és szerkezeti
elemeinek tisztításához.
Külső tisztítás
A burkolat és a beszívó rács tisztításán kívül a légfüggönyök semmiféle karbantartást nem igényelnek.
A beszívó rácsot hetente ajánlott tisztítani. Fontos ellenőrizni, hogy a légfüggöny ki van-e kapcsolva, a
nedves ruhával elkevert por ugyanis olyan masszát képez, ami beszívás közben kárt okoz a ventilátor
forgórészében.
A kifúvó területet (kimenetet) évenként kell tisztítani.
A légfüggöny burkolatát nedves ruhával, enyhe hatású mosószerrel kell tisztítani. Ne használjon marószódát
vagy savat.
A beszívó rács megakadályozza a por és idegen anyagok lerakódását a belső elemekben. Ajánlott
rendszeresen ellenőrizni hogy a beszívó rácsba nem került-e olyan tárgy (műanyag zacskó, papír stb.) ami a
levegő bejutását akadályozza.

Mikroperforált beszívó rács esetén (ami szűrőfunkciókkal akadályozza meg a por bejutását a belső
elemekbe) használjon puha kefével ellátott porszívót, ami nem okoz kárt a mikroperforált rácsban.
Javasoljuk, hogy heti rendszerességgel tisztítsa meg a rácsot (a bejövő levegő portartalmától függően).
Belső tisztítás
Mikroperforált rácsos modellekben ajánlott a készülék belsejét kétévente legalább egyszer, képzett
szakemberekkel, porszívóval kitisztíttatni (*), leginkább a téli szezon előtt.
(*) Ezek az időszakok csak tájékoztató jellegűek, a környezeti viszonyokat kell figyelembe venni.
Olyan helyeken, ahol nagy mennyiségű lebegő részecske van jelen (pl. városközpontokban, építkezések
környezetében stb.) a belső tisztítást ajánlatos gyakrabban elvégezni.
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JAVÍTÁS, ALKATRÉSZCSERE
A szerelést és az elektromos bekötéseket képzett munkavállalóknak kell elvégezniük, a
jelen utasításoknak megfelelően.
Kérjük, hogy bármilyen javítás előtt
• Tájékoztassa a környezetét a folyamatban lévő munkálatokról.
• Húzza ki a tápfeszültséget és védje le a termomágnest (hogy senki se indíthassa
újra véletlenül).
• Győződjön meg róla, hogy a légfüggöny nincs feszültség alatt.
• Győződjön meg róla, hogy a ventilátorok nem működnek.
• Csak eredeti alkatrészeket használjon.
A szervizajtó kinyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.- Helyezzen egy lapos csavarhúzót a burkolat és a rács közé, és nyomja ki a rácsot. A rácsot a rögzítő
dugókat benyomva lehet lezárni. Egy biztonsági zsineg védi a véletlen kieséstől.

2.- VÁLASZTHATÓ: Távolítsa el a szervizajtó biztonsági csavarját.

3.- Helyezzen be egy csavarhúzót, és a dugók mellett lenyomva nyissa ki a szervizajtót.
Plenum csatlakozó dobozzal bemeneti/kimeneti készlettel felszerelt légfüggöny esetén a kiemeléshez az
ajtó szélén található hosszúkás nyílást kell használni, amibe a csavarhúzó könnyebben beilleszthető.

Dam: Kövesse a Plenum csatlakozó dobozzal bemeneti/kimeneti készlettel felszerelt Windbox típusnál
leírt lépéseket.
Deco: A szervizajtó kinyitásához a csavarhúzót helyezze az ajtó szélén található hosszúkás nyílásba.
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Ventilátorcsere
A ventilátor cseréje előtt tájékoztassa a környezetét a folyamatban lévő munkálatokról, állítsa le a
légfüggönyt a vezérlőn keresztül, és húzza ki a tápfeszültséget. Győződjön meg róla, hogy a készülék
feszültségmentes és a ventilátorok állnak.
Válassza le a ventilátort a kábelfáról. Csavarja ki a rögzítő csavarokat, távolítsa el a ventilátort, majd fordított
sorrendben szerelje be az új ventilátort.

Biztosíték és PCB csere
A csere előtt tájékoztassa a környezetét a folyamatban lévő munkálatokról.
Húzza ki a tápfeszültséget, győződjön meg róla, hogy a készülék feszültségmentes és a ventilátorok állnak.
Biztosítékcsere: Nyissa ki a szervizajtót és távolítsa el a biztosítéktábláról a biztosítékot akár kézzel, akár
csavarhúzóval a lemezt lenyomva és az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva, majd cserélje
ki.

PCB-csere: Nyissa ki a szervizajtót (lemezt) és csavarozza le az áramköri lapot a légfüggöny belső részéről,
vegye le, és végezze el a szükséges javításokkal.
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Fűtőelem cseréje
A csere előtt tájékoztassa a környezetét a folyamatban lévő
munkálatokról, húzza ki a tápfeszültséget, győződjön meg róla, hogy a
készülék feszültségmentes és a ventilátorok állnak. A fűtőelem rögzítő
csavarjainak kicsavarása előtt, a következő lépéseket kell megtennie:
Vizes hőcserélők esetében: Zárja le az épület vízkörének elzáró
vízszelepeit a légfüggöny előtt (belépő és visszatérő ágon). Nyissa ki a
szervizajtót, és ürítse le a vizet a hőcserélőből, a bemeneti elosztó
aljába helyezett leürítő csavar eltávolításával, amint a képen is látható.
Elektromos fűtőelemek esetében: Kapcsolja le a tápfeszültséget az
elektromos fűtőelemről.

Távolítsa el a csatlakozódoboz
csavaros földelését, és válassza le
a berendezésről.

Húzza ki a csatlakozódoboz 1, 2, 3
számú kábeleit.

Húzza ki az áramköri lap két
csatlakozóját, a dugót
összeszorítva.

Amikor a hőcserélőt vagy fűtőelemet elérte, távolítsa el a rögzítő csavarokat, szerelje ki a hőcserélőt vagy a
fűtőelemet, majd fordított sorrendben szerelje be az új elemeket.
Hőcserélők és fűtőelemek rögzítési pontjai: A fedőlemez beszögellésében, kívül és belül.

Deco hőcserélők és fűtőelemek rögzítési pontjai:

Csavarhúzó segítségével óvatosan válassza le a (nyomással rögzített) oldalsó fedőlemezeket. Csavarozza
le a rácsot mindkét oldalon.
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Lazítsa meg és forgassa el az összes rögzítő lemezt, ami a hőcserélőt vagy a fűtőelemet tartja.

A légfüggönyön belül távolítsa el azt a csavart, amely a hőcserélőt vagy a fűtőelemet a belső
tartószerkezethez rögzíti. Ezután távolítsa el az oldalsó csavart és rugót a képeken látható módon, majd
forgassa el az alumínium profilt. Soha ne csavarja ki mindkét csavart az egyik oldalon, mert akkor a
légfüggöny szerkezete szétnyílik.

Amikor a profil mindkét oldalon egy-egy ponton rögzül, fordítsa ki és távolítsa el az elektromos fűtőelemet.
Végezetül védőkesztyűt viselve, óvatosan emelje ki az elektromos fűtőtestet a fényképen látható módon.
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HIBÁK ÉS MEGOLDÁSAIK
A panaszbejelentések több mint 95%-a a berendezés üzembe helyezése alatt történik, telepítési hibákból eredően.
A hibák több mint 90%-a megoldható a csatlakozások ellenőrzésével. A következő három pont alapján ellenőrizhetjük
a szerelés megfelelőségét:
A) RJ45 kábel esetleges manipulációja: A vezérlőt a légfüggönyökkel összekötő kábel egy 8 eres keresztirányú RJ45
kábel. Ha a kábelt manipulálják (elvágják vagy eltávolítják róla a csatlakozót) és helytelenül (fordítva) kötik be,
akkor a légfüggöny nem fog működni. Ez akár az elektronikában is kárt okozhat. A probléma megoldásához fordítsa
meg a kábel csatlakozóját (lásd az első oldalon lévő kapcsolási rajzot).
B) Az RJ45 kábel helytelen bekötése. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó a megfelelő portba („Control/vezérlő” vagy
„Auxiliary/kiegészítő”) van-e bedugva, a szerelési rajz alapján (ez különösen akkor fontos, ha több légfüggöny tartozik
ugyanahhoz a vezérlőhöz).
C) Nem megfelelő áramellátás / bemenet. A légfüggöny bemenete az adott tápfeszültségtől és a készülék fűtési
módjától függ. A készüléket az első oldalon található kapcsolási rajzoknak megfelelően kell bekötni.
Gyakoribb hibák és megoldásaik
Jelenség
A vezérlő egyik
lámpája sem
világít

Probléma
Az RJ45 kábel eredeti (nem
manipulált)? Nem
hosszabbították vagy
rövidítették meg?
Eljut-e az áram a
csatlakozódobozig?
A vezérlő össze van-e kötve a
légfüggönnyel, a PCB
„Control” csatlakozóján
keresztül?
A PCB biztosítéka sértetlen-e?

A vezérlő néhány
lámpája villog.

A maximális sebesség zöld
LED-je villog, ha az addig fűtés
üzemmódban működő
légfüggönyt leállítják.
Néhány sebesség- vagy
fűtésjelző lámpa villog a
légfüggöny működése közben.

A fűtés nem
működik
A sebesség
és/vagy a hő
minden látható
ok nélkül
folyamatosan
változik, a
vezérlő fényei
mégsem
villognak.

Eljut-e a háromfázisú áram a
csatlakozódobozig?
Az RJ45 kábel valószínűleg
interferenciaforrások, adók,
kábeltálcák közelében
található, különösen a motorok
tápkábelei stb.

Megoldás
Cserélje ki vagy csatlakoztassa újra a kábelt.

Kösse be megfelelően az elosztódoboz kivezetéseit:
L és N között 230 V-nak kell lennie, és ha a légfüggöny
háromfázisú elektromos fűtőelemmel működik, akkor 400 V-nak
kell lennie az L1, L2 és L3 kapcsok között.
A vezérlőtől induló kábelt kösse mindig a „Control”, soha ne az
„Aux” csalakozóra.
Ellenőrizze a biztosítékot és cserélje ki, ha szükséges (T típus,
késleltetett).
Ez nem hiba, hanem biztonsági mechanizmus. A légfüggöny
magától maximális sebességre kapcsol, hogy lehűljön és
alkatrészeit megvédje. A biztonságos hőmérsékleti szint alá
csökkenve leáll.
Ez is a légfüggöny védelmi mechanizmusa, hogy a függöny
belső részei ne károsodhassanak.
E gyakran visszatérő probléma az alábbi helyzetekben fordul
elő, és a felsorolt módszerekkel orvosolható:
1. A beszívó rács eltömődése (tárgyak, szennyeződés stb.). A
levegő keringését gátolva jelentősen megnövelheti a berendezés
belsejében a környezeti hőmérséklet. Tisztítsa meg a rácsot.
2. Kisméretű helyiségek: javasoljuk, hogy telepítsen egy
szobatermosztátot a fűtési teljesítmény szabályozására, hogy a
biztonsági berendezések be ne induljanak.
3. Amennyiben a környezeti hőmérséklet eleve magas,
javasoljuk a fűtési teljesítmény csökkentését vagy termosztát
beszerelését.
4. Már a beáramló levegő is meleg, mivel a légfüggönyön kívüli,
egyéb fűtőberendezésből érkezik. Helyezze át a légfüggönyt,
illesszen be egy termosztátot a függöny beszívó részébe, vagy
csökkentse a fűtési teljesítményt.
5. Valamelyik motor nem működik: hívja a műszaki szervizt.
Ellenőrizze a telepítést.
Helyezze a kábelt a lehető legtávolabb az
interferenciaforrásoktól, különösen nagy távolságok esetén, vagy
alkalmazzon árnyékolást.
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KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

Okos vezérlés
Intelligens proaktív szabályozás, fejlett
funkciók, automatikus/kézi üzemmód,
ajtókésleltetés, időzítő,
energiatakarékossági program, több
berendezés együttes kezelése, BMS
Modbus csatlakozás stb.

Külső hőmérséklet érzékelő
Segítségével a vezérlő
környezetétén kívüli hely
hőmérséklete is mérhető.

Kézi/automatikus, 5 sebességes
(melegvizes)
Fagyveszély-érzékelők, ajtóérintkező,
környezeti termosztát stb.
csatlakoztatását teszi lehetővé.

Környezeti termosztát

Interfész II
Központi irányítási rendszerhez
(BMS, PLC stb.) történő
csatlakozást tesz lehetővé.

A fűtés működését a
kiválasztott szintre korlátozza.

Tartók, lábak, rezgéscsillapítók stb., modelltől függően.

Ajtóérintkező, termosztatikus szelep, mágnesszelep, fagyveszély-érzékelő stb.

RJ45 Cable 20m és 50m

Plenum csatlakozó doboz és/vagy bemeneti/kimeneti
készlet (modelltől függően)
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó

Motors i Ventiladors S.L. (AIRTÈCNICS)
Conca de Barberà 6, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar de Vallès (Barcelona) Spanyolország

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek)

Légfüggönyök
A következő modellekkel

Minibel, Optima, Recessed Optima, Windbox, Recessed Windbox, Smart, Dam,
Deco, Kool, Variwind, Rotowind, Invisair, Rund, Zen, Duojet, Triojet, Max,
Recessed Dam, Recessed Compact, Maxwell
a következő irányelv(ek)nek megfelelően kerültek kifejlesztésre, megtervezésre és legyártásra
Kisfeszültségre vonatkozó irányelv 2015/35/EU

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv
Egyes veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (RoHS)
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó
2009/125/EK IRÁNYELV
különösen a következő harmonizált szabványok alkalmazásával

LVD:

EMC:

RoHS:

EN 60335-1:2012 + AC: 2014 + A11: 2014
EN 60335-2-30:2010 + A11:2012
EN 61000-6-2:2006
EN 610000-6-3:2007 + A1:2012
EN 55014-1:2008 + A1:2009 + A2:2012
EN 55014-2:2015

EN 50581:2012

Dátum 2016/05/03
Név
Jordi Oltra Orta
Beosztás Vezérigazgató / főigazgató
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Modell

WINDBOX M 2000 E

Légáram
Ventilátorok

Légfüggönyök azonosítása
Minden egyes légfüggönyt egyedi sorszám azonosít,
amely a szervizajtó belső részén elhelyezett címkén
található. Ugyanitt található a modell megjelölése és a
műszaki jellemzők (légáramlás, ventilátorok műszaki
jellemzői és fűtési teljesítmény).
Az adott légfüggöny esetleges cseréje vagy műszaki
információk
szükségessége
esetén
ez
az
azonosítószám elengedhetetlen.

Fűtési teljesítmény

Vizes hőcserélő

Ha e kézikönyvben Ön bármilyen hibát észlel, kérjük
szíves
visszajelzését,
hogy
annak
alapján
továbbfejleszthessük.
Az Airtècnics fenntartja a jogot a jelen kézikönyv egyes
specifikációinak módosítására.

Elektromos
fűtőelem
Gyári szám

GARANCIA
A légfüggönyre egy éves garancia vonatkozik, a vásárlás dátumától kezdődően. A meghibásodásokat,
rendszerhibákat belátásunk szerint kijavítjuk, illetve a hibásnak talált alkatrészeket raktárunkból kicseréljük. A
raktári egységek szerelési költsége a vevőt terheli. A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre,
amelyeket, megítélésünk szerint, nem rendeltetésszerűen használtak, szabálytalanul módosítottak, nem
megfelelően telepítettek, eltérő névleges feszültségekhez kötöttek, illetéktelen személyek módosítottak,
javítottak vagy amelyek szállítás közben sérültek meg.
A garancia érvényesítéséhez ki kell tölteni az alábbi formanyomtatványt, mellékelve hozzá a vásárlás időpontját igazoló számlát. A
szabálytalan módosítás garanciavesztéssel jár.
A vevő felelőssége megtenni a szükséges biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék meghibásodása harmadik
feleknek, illetve azok berendezéseiben sem személyi, sem anyagi kárt ne okozzon.



Garancialevél

Légfüggöny adatai:
Modell: ...............................................

Gyári száma: ...............................................

Számla kiállítási dátuma: .....................................

Számlaszám: .......................................................

Vevő adatai:
Név: ................................................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................................
Ország: …………………………

Telefon: ..............................

Fax: ........................................................

Eladó adatai:
Név: ................................................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................................
Ország: …………………………

Telefon: ..............................

Vevő aláírása és pecsétje

Fax: ........................................................

Az eladó aláírása és pecsétje
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