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Inštala čný, užívate ľský a údržbový manuál 
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ROZSAH POUŽITIA 
Pre inštaláciou jednotky si pozorne pre čítajte tento manuál . 
 
Fan-coil jednotky sú určené na vykurovanie a chladenie priemyselných, spoločenských, komerčných 
a športových priestorov: sú zvlášť vhodné pre inštalácie vyžadujúcich si špeciálnu distribúciu vzduchu 
alebo špecifické prevádzkové podmienky. 
 
Typickými príkladmi použitia sú spoločenské priestory (apartmány, vily, rezidencie, nemocnice, školy, 
atď.) a komerčné priestory (kancelárie, obchody, supermarkety, reštaurácie, banky, atď.) 
Hlavná charakteristika týchto fan-coil jednotiek: vysoký statický tlak, limitované vonkajšie rozmery, 
jednoduchá inštalácia (horizontálna a vertikálna, s komorou alebo bez nej), jednoduchá údržba, široký 
sortiment príslušenstva. 
Vykurovanie a chladenie sa uskutočňuje pomocou teplej alebo studenej vody cirkulujúcej vo vnútri 
jednotky. 
 
 
 

Horizontálne modely FO-FOH 
 

 
Jednotky sú vhodné pre inštalácie, pri ktorých nie je pozdĺž stien dostupný dostatok priestoru. 
Jednotky sú upevnené na strop alebo zabudované v strope napevno. Potrubia môžu byť inštalované 
na prívode vzduchu. 
 
 
 

Vertikálne opláštené modely FM 
 

 
 

Horizontálne opláštené modely FMO 
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KOMORA A VZDUCHOVÉ MRIEŽKY  (len série FM-FMO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konfigurácia jednotky 

 Štandardná konfigurácia  Konfigurácia na vyžiadanie  

Plášť a konštrukcia - pozinkovaná oceľ, 1 mm 

- pozinkovaná oceľ s epoxydovým 
náterom 
- izolácia do 25 mm (na vnútornej alebo 
vonkajšej strane jednotky) 
- termoakustická izolácia 
- izolačná trieda 0 BS 

Odkvapkávacia nádoba 

- pozinkovaná oceľ s epoxydovým 
náterom 
- vonkajšia izolácia s polyetylénovými 
uzavretými bunkami, 6 mm 
- trieda protipožiarnej ochrany 1 
- dvojnásobný odtok kondenzátu Ø 
18 mm pre horizontálne jednotky a Ø 20 
mm pre vertikálne jednotky 

- nerezová oceľ 
- odtoky so závitom 
- izolačná trieda 0 BS 

Pomocná odkvapkávacia nádoba // 
- nie je potrebná, pretože štandardná 
odkvapkávacia nádoba je predĺžená na 
zachytávanie kondenzátu z ventilov 

Kondenza čné čerpadlo // 

- samonasávacie čerpadlo s reguláciou, 
ktorá môže byť pripojená 
k elektroventilom a alarmom 
- spojka 

Filter  - čistiteľný, 10 mm, trieda G2 
- ochranná sieťka na oboch stranách 

- trieda účinnosti G3 
- hrúbka 25 mm 
- umývateľný 
- sieťka z pozinkovanej ocele 
- hliníková sieťka 
- zig-zag hliníková, 20 mm 

Výmenník tepla 

- medené rúrky a hliníkové rebrá 
- výška 250 mm (2 a 3 rady),  
200 mm (4 rady) 
- potrubie 3/8“, rebrá 2.1 mm, mriežkové 
rebrá 
- mosadzné pripojenia a počet radov 
uvedený v tabuľke, s manuálnym 
odtokom a ventilom 

- rebrá s prednáterom 
- medené rebrá 
- špeciálne okruhy pre najvyššiu 
kapacitu v prípade neštandardných 
prevádzkových podmienok 
- prídavný výmenník: max. počet radov 
3+2 
- priame výparníky, max. prac. tlak 2400 
kPa (24 bar) a max. prevádzková 
teplota 120°C 
 

           Plášť a konštrukcia Filter       Nasávacia mriežka 

Plášť  

Filter  
 
Mriežka  

     Inšpek čné okienko  
Vypúš ťacia mriežka  
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VÝMENNÍKOVÉ PRIPOJENIA, MOSADZNÉ PLYNOVÉ F 

 
Štandardná 
konfigurácia 

Priama 
expanzia 2 rady 3 rady 2+1 3+1 

01 015 - - ½ ½ + ½  ¾ + ½  
02 025 ½ ¾ ½ + ½ ¾ + ½ 
03 035 ½  ¾ ½ + ½ ¾ + ½ 

04/05 050 ½  ¾ ½ + ½ ¾ + ½ 
06 060 - - ¾ ½ + ½ ¾ + ½ 
07 070 - - ¾ ½ + ½ ¾ + ½ 

08/09 090 - -  ¾ ½ + ½ ¾ + ½ 
10 105 - -  ¾ ½ + ½ ¾ + ½ 

 
 Štandardná konfigurácia  Konfigurácia na vyžiadanie  

Ventilátorová zostava 

- pozinkovaná oceľ, 1 mm, epoxy náter 
- jeden alebo viac ventilátorov priamo 
pripojených so 4-pól. Motormi IP43 
- izolácia vinutia, trieda F 

- motory s pohonom pre tlak až do 50 
Pa (FOH jednotky) alebo 75 Pa (FOHH 
jednotky) 

Komora (len pre jednotky FM-
FMO) 

- pozinkovaná oceľ, 1-1.2 mm, epoxy 
náter RAL 9010 (čistobiela) 
- komplet s PVC vzduchovou mriežkou, 
farba RAL 7047 

- pozinkovaná oceľ, RAL náter 
- komplet s prívodnou vzduchovou 
mriežkou z ocele s náterom alebo 
anodizovaného hliníka 
- s termoakustickou izoláciou 
- nízky profil 
- s predným spätným a/alebo prívodom 
- s elektromechanickou alebo 
elektronickou reguláciou namontovanou 
na jednotke alebo na stene 

Zmiešavacia klapka 
(len pre jednotky CPR) 

// 

- pozinkovaná oceľ s tesnením proti 
unikaniu vzduchu 
- servomotor s mikrospínačom 
a protimrazovým termostatom 
- vratná pružina v prípade výpadku el. 
prúdu 

Elektrické ohrieva če // 

- rúry z korozivzdornej ocele AISI 304L 
s pozinkovanými rebrami 
- komplet s bezpečnostnými 
termostatmi, automatickým alebo 
manuálnym resetovaním 
- kapacity každého prvku od 0,7 do 5 
kW; rôzne prvky môžu byť zapojené 
spolu 
- napájanie 230/1/50 s bezpečnostnými 
stykačmi 

2- a 3-cestné regula čné ventily // 

- on/off alebo modulačné ventily 
- pripojenie ½ alebo ¾“ plyn M 
- jednotka namontovaná na hydraulickej 
sade 

Uzatváracíe ventily // 

- ventily s kľučkou a kľúčom 
- montované na jednotke,  

s hydraulickou sadou 
- vyrovnávací ventil  
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IDENTIFIKÁCIA JEDNOTKY 
 

Každá jednotka je identifikovaná štítkom vo vnútri jednotky na strane elektrickej regulácie. Štítok 
uvádza výrobné údaje a typ jednotky. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONTROLA JEDNOTKY PRI DODANÍ 

 
Pred prevzatím fan-coil jednotku skontrolujte. 
Skontrolujte, či balenie nie je poškodené, ohnuté alebo zlomené. Ak je balenie poškodené, otvorte ho 
a skontrolujte obsah dodávky: plášť, konštrukciu a plechy jednotky, tepelný výmenník, nádobu na 
odtok kondenzátu, filtre, správnu rotáciu ventilátora a dostupné príslušenstvo. 
Akékoľvek poškodenie zaznamenajte na dodací list a poškodenie odfotografujte. 
 
 
 
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 
 
Manuál je súčasťou fan-coil jednotky a musí byť dodaný spolu s ňou. 
Po vybratí z obalu skontrolujte, či jednotka nie je poškodená a či zodpovedá Vašej objednávke. 
V prípade akéhokoľvek poškodenia: 

- popíšte poškodenie na dodacom liste, 
- poškodenie odfotografujte, 
- kópiu listu zašlite bezprostredne dodávateľovi, Vášmu obchodnému zástupcovi a/alebo 

výrobcovi, pričom špecifikujte model a sériové číslo. 
 
Pre správnu funkčnosť jednotky je potrebné napájanie 230V 1-fázové a hydraulické pripojenie 
k vodnému chilleru/boileru. 
Fan-coil jednotky sú určené na vykurovanie a/alebo chladenie miestností obývaných ľuďmi, preto 
musia byť použité len na tieto účely. 
Všetky fan-coil jednotky sú kontrolované a testované na mieste výroby a až následne zasielané 
zákazníkovi. 
Všetky opravné/údržbové práce musí vykonávať kvalifikovaný pracovník. 
Nerešpektovanie predpisov uvedených v manuáli alebo iná neoprávnená modifikácia/poškodenie 
jednotky môžu vyvolať nebezpečné situácie a môžu viesť ku zrušeniu platnosti záruky pre jednotku. 
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené: 

- neoprávneným zásahom alebo modifikáciou jednotky 
- nesprávnou inštaláciou alebo použitím. 

 
 
 
 

Predný odtok         Ľavá ruka 
 Pravá ruka 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS INŠTALÁCIE 
 
Fan-coil jednotka nesmie byť inštalovaná: 

- vo vonkajších priestoroch 
- v príliš vlhkom prostredí 
- vo výbušnom alebo korozívnom prostredí 
- vo veľmi prašnom prostredí 

 
Na odpojenie jednotky od zdroja el. prúdu je potrebný nainštalovaný bipolárny bezpečnostný vypínač. 
Vypínač musí: 

- mať správnu veľkosť, 
- byť ľahko dostupný a umiestnený v blízkosti jednotky, 
- mať medzi kontaktmi min. vzdialenosť 3 mm. 

Jednotka musí byť správne uzemnená. 
V blízkosti jednotky neumiestňujte  horľavé/zaprášené predmety. 
Neodstraňujte identifikačné štítky z vnútornej časti jednotky. 
 
 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS UŽÍVANIA, ÚDRŽBOVÝCH A OPRAVNÝCH 
PRÁC 
 
Je nebezpečné: 

- dotýkať sa jednotky vlhkými časťami tela a bosými nohami; 
- meniť nastavenia bezpečnostných zariadení; 
- postrekovať jednotku vodou alebo horľavou kvapalinou/plynom; 
- vkladať do prívodu vzduchu alebo mriežok ruky alebo cudzie predmety; 
- klásť ruky alebo cudzie predmety na ventilátory. 

 
Neohýbajte, nestláčajte, neodpájajte elektrické káble vychádzajúce z jednotky, ani keď je odpojená od 
zdroja el. napätia. 
 
Pred údržbovými/opravnými prácami: 

- odpojte zdroj el. napätia a zabezpečte jednotku v odpojenej pozícii; 
- uzatvorte vodné ventily; 
- vyčkajte, kým voda dosiahne rovnakú teplotu ako je teplota v miestnosti; 
- používajte ochranné rukavice. 

 
Pred údržbovými prácami skontrolujte: 

- či je jednotka odpojená od zdroja el. napätia; 
- či sú vodné ventily uzatvorené; 
- či nie je teplota vody nebezpečná (príliš vysoká alebo príliš nízka). 

 
- Deti a neoprávnené osoby nesmú používať fan-coil jednotku sami. 
- Neodstraňujte typové štítky z vnútornej časti jednotky. 
- V prípade výmeny náhradných dielov použite len diely dodané výrobcom. 
- Ak je jednotka inštalovaná vo veľmi chladnom podnebí a predpokladá sa dlhá doba nečinnosti, 

musíte vyprázdniť chladiaci okruh, aby ste zabránili tvorbe námrazy vo vnútri potrubia, ktorá 
by mohla spôsobiť rozsiahle škody. 

- Ak je nainštalovaná klapka pre prívod vonkajšieho vzduchu, studený vzduch môže spôsobiť 
vytváranie námrazy vo vnútri potrubia, ktorá môže spôsobiť prasknutie potrubia. 

- V prípade potreby je nutné zmiešať určité množstvo glykolu s vodou v hydraulickom okruhu. 
- Výmenníky sú testované až do 3000 kPa (30 bar); max. povolený prevádzkový tlak je 2400 

kPa (24 bar); max. povolený prevádzková teplota je 120°C. 
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PO ČISTENÍ ALEVO VÝMENE VZDUCHOVÉHO FILTRA HO PRED REŠT ARTOVANÍM FAN-COIL 
JEDNOTKY NAMONTUJTE NA PÔVODNÉ MIESTO 

 
 
PREVÁDZKOVÉ LIMITY 
 
Tepelný výmenník a príslušenstvo 

- min. teplota studenej vody (bez glykolu): 5°C 
- max. teplota zohriatej kvapaliny: 120°C 
- max. povolený prevádzkový tlak: 2400 kPa (24 bar) 
- prívod el. prúdu: min. napätie 207V, max. 253V 

 
 
V PRÍPADE INŠTALÁCIE, PRI KTOREJ MÔŽETEPLOTA KLESNÚ Ť POD 0°C JE NUTNÉ PRIDA Ť 

DO VODY ETYLÉNGLYKOL POD ĽA NIŽŠIE UVEDENEJ TABU ĽKY. 
 
 

- Etylénglykol sa používa na ochranu okruhu pred vytváraním námrazy a následným 
poškodením potrubia. Tabuľka uvádza percentuálny podiel glykolu, ktorý je potrebný na 
získanie špecifickej teploty zmrazovania. 

- Zmes vody a glykolu má špecifickú hmotnosť a viskozitu, ktoré závisia od teploty 
a koncentrácie; následne to ovplyvňuje výkon fan-coil jednotky. 

- Glykol sa používa ako antikorózna prísada  a minimálne raz ročne je potrebné merať jeho 
koncentráciu. 

 
 

Podiel glykolu 
v hmotnosti 

% 

Podiel 
glykolu 

v objeme 
% 

Teplota 
Zmrazovania 

°C 

Objemová 
hmotnos ť 

pri 50°C, kg/dm3 

Objemová  
hmotnos ť 
pri 100°C, 

kg/dm3 

Špecifické 
teplo 

kJ/kg °K 

Špecifické 
teplo 

kJ/kg °K 

Nárast 
objemu 

0 → 100°C,% 

5 4.8 0 0.989 0.958 4.18 4.20 4.33 
10 9.6 - 4 1.000 0.970 4.10 4.12 5.00 
20 19.4 - 10 1.012 0.980 3.95 4.05 5.40 
30 27.4 - 17 1.025 0.991 3.81 3.92 5.60 
34 33.4 - 21 1.030 0.994 3.73 3.86 5.85 
40 39.6 - 25 1.037 1.000 3.60 3.78 6.20 
44 43.7 - 30 1.041 1.004 3.50 3.73 6.32 
50 49.5 - 37 1.047 1.010 3.45 3.65 6.50 

52 max 51.6 - 40 1.050 1.012 3.42 3.62 6.51 
 

 
 

LIKVIDÁCIA ODPADU 
 
Likvidácia obalov, materiálov, náhradných dielov musí prebiehať v súlade s miestnymi 
bezpečnostnými predpismi a zákonmi o environmentálnej ochrane. 
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HMOTNOSŤ A ROZMERY 
 
 

Horizontálne vstavané jednotky FO – FOH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horizontálne vstavané jednotky s opláštením FMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rám filtra pre spätné vedenie vzduchu 
Zadný vstup (A09) 

Spodný vstup (A08) 

Hmotnos ť (len jednotka)           kg 

Hmotnos ť (len jednotka)           kg 
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Vertikálne jednotky s opláštením FM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VODNÝ VÝMENNÍK  3-RADOVÝ (10 RÚR) – 1 (8 RÚR) 
 
                   Horizontálne jednotky     Vertikálne jednotky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hmotnos ť (len jednotka)            kg 
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VODNÝ VÝMENNÍK  2-RADOVÝ, 2 RADY + 1, 3 RADY, 10 RÚ R 
 
                   Horizontálne jednotky     Vertikálne jednotky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

F 01 02 03 04-05 06 07 08-09 10 
FH – 025 035 050 060 070 090 105 

 
 
 

 
 
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA MOTORA VENTILÁTORA 
 
Údaje uvedené v nasledujúcich tabu ľkách sú platné len pre motor ventilátora a nezah ŕňajú 
žiadne príslušenstvo, t.j. ventily alebo elektrické  ohrieva če. 
 
 

Jednotky FO/FM/FMO 
 

Veľkos ť 
jednotky 

Počet 
ventilátorov 

 

Kondenzátor  
(µF) 

Príkon  
(W) 

Vysoká rýchl.        Nízka rýchl. 

Prevádzkový prúd  
(A) 

Vysoká rýchl.        Nízka rýchl. 

Prúd  
zabrzdeného rotora 

(A) 
01 1 nie 76 31 0.70 0.49 0.95 
02 1 1.25 78 32 0.71 0.46 0.96 
03 1 1.50 79 33 0.72 0.47 0.97 
04 1 1.50 118 49 0.54 0.35 0.71 
05 1 2.50 120 50 0.54 0.35 0.71 
06 1 3.15 121 52 0.56 0.36 0.75 
07 1 3.15 122 54 0.56 0.37 0.75 
08 2 2.00 230 70 1.04 0.60 1.35 
09 2 2.50 230 72 1.06 0.60 1.39 
10 2 3.15 232 72 1.06 0.62 1.39 

 
Zdroj prúdu (VAC)  min  207 nom  230 max  253 
Stupeň ochrany IP  43  
Trieda izolácie  F 
Počet rýchlostí  7 
Počet pólov  4 
 
 
 
 
 
 

Plynové pripojenie s  vnútorným závitom (inch)  ½“  ¾“  ¾“  ¾“  ¾“  ¾“  ¾“  ¾“  

Objem vody 3 -radového výmenníka (l)  0.45 0.90 1.38 1.83 2.28 2.73 3.18 3.66 



 

 10

 
 
 
 
 

Jednotky FOH 
 

Veľkos ť 
jednotky 

Počet 
ventilátorov 

 

Kondenzátor  
(µF) 

Príkon  
(W) 

Vysoká rýchl.        Nízka rýchl. 

Prevádzkový prúd  
(A) 

Vysoká rýchl.        Nízka rýchl. 

Prúd  
zabrzdeného rotora 

(A) 
025 1 2.00 78 32 0,71 0,46 0.92 
035 1 2.50 79 33 0,72 0,47 0.94 
050 1 3.15 136 56 0,51 0,32 0.68 
060 1 4.00 137 57 0,51 0,32 0.68 
070 1 4.00 139 59 0,53 0,34 0.71 
090 2 3.15 260 80 0,90 0,54 1.20 
105 2 4.00 265 85 1,02 0,58 1.60 

 
Zdroj prúdu (VAC)  min  207 nom  230 max  253 
Stupeň ochrany IP  43  
Trieda izolácie  F 
Počet rýchlostí  7 
Počet pólov  4 

 
 
 

MINIMÁLNY PRIEREZ NAPÁJACÍCH KÁBLOV 
 
Tabuľka uvádza prierezy káblov, ktoré sú: 
- minimálne pre pripojenie fan-coil jednotky ku zdr oju el. prúdu, 
- platné pre káble s maximálnou d ĺžkou 10 m, 
- platné pre max. prúdové za ťaženie 5 A/mm 2, 
- platné len pre motor ventilátora a neplatia pre ž iadne príslušenstvo (ventily, elektrické  
  ohrieva če, čerpadlá, regulácia, at ď.), 
- platné len pre medené káble. 
 
Pokles napätia medzi jednotkou v prevádzke a jednotkou mimo prevádzky nesmie presiahnuť 3%; ak 
je pokles napätia vyšší, je potrebný väčší kábel. 
Minimálny prierez káblov je 1.5 mm2. 
 

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA SMIE VYKONÁVA Ť LEN 
KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL V SÚLADE S MIESTNYMI 

ELEKTRICKÝMI A BEZPE ČNOSTNÝMI PREDPISMI. 
  
 
Minimálny prierez napájacích káblov 
 Typ jednotky  Veľkos ť jednotky  

F 01 02 03 04-05 06 07 08-09 10 
FH - - 025 035 050 060 070 090 105 

Prierez  mm 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 
 
 
MECHANICKÁ INŠTALÁCIA 
 
Jednotku umiestnite na mieste, ktoré poskytuje dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu 
nasávaného i vypúšťaného z fan-coil jednotky. 
Na vstupe a výstupe vzduchu neumiestňujte žiadne prekážky. 
V okolí jednotky musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre vykonávanie čistiacich a údržbových 
prác. 
Jednotka musí byť nainštalovaná na rovnom povrchu, aby bola zabezpečená správna činnosť 
a vypúšťanie. 
 
Jednotku vyrovnávajte pomocou oporných nôh alebo závesných tyčí. 
Na vyrovnávanie nepoužívajte výmenník alebo nádobu an odkvapkávanie, pretože sú kalibrované na 
zabezpečenie správneho vypúšťania. 
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Použite tlmiče nárazov, aby sa zabránilo prenosu hluku a vibrácií cez steny. 
Použite tlmiče nárazov medzi jednotkou a vzduchovými potrubiami (na prívodnej i spätnej strane), aby sa 
zabránilo prenosu hluku a vibrácií medzi potrubiami. 
Neinštalujte fan-coil jednotku na mieste, kde by do nej mohla kvapkať voda. 
Pred inštaláciou skontrolujte, či sú elektrické a hydraulické pripojenia na opačnej strane jednotky. 
 
HYDRAULICKÉ PRIPOJENIA 
 
Správne hydraulické pripojenia a správna cirkulácia vody v okruhu zabezpečujú: 
- optimálnu činnosť a dlhú životnosť jednotky 
- obmedzenú spotrebu energie. 
 
Potrubie musí mať: 
- správnu veľkosť (vhodný priemer); 
- správnu izoláciu, aby sa zabránilo vytekaniu kondenzátu a úniku tepla. 
 
Prívod vody sa obvykle nachádza v spodnej časti výmenníka, odtok vody v hornej. 
Ak sú namontované ventily a/alebo uzatváracie ventily, možno bude kvôli nedostatku priestoru nutné 
namontovať prívod vody v hornej časti a odtok vody v spodnej časti výmenníka. 
 
Povolené materiály pre potrubie na odtok kondenzátu: 
- PVC, oceľ. 
Po pripojení potrubia k jednotke je nutné použiť páskové tesnenie na zabránenie unikaniu vody. 
 
 

PRED INŠTALÁCIOU FAN-COIL JEDNOTKY SI POZORNE 
PREČÍTAJTE UPOZORNENIA A BEZPE ČNOSTNÉ PREDPISY NA 

STR. 3 A 4 . 
 

MAX. PREVÁDZKOVÝ TLAK: 
2400 kPa (24 bar) 

 
UISTITE SA, ŽE VODA V OKRUHU: 
- JE FILTROVANÁ, 
- NEOBSAHUJE KAME Ň ALEBO OXIDY ŽELEZA, KTOR Ě 
MÔŽU POŠKODIŤ VÝMENNÍK A VENTILY 

 
V PRÍPADE POTREBY JE NUTNÉ POUŽIŤ CHEMICKÉ LÁTKY, 
KTORÉ ZABRA ŇUJÚ: 
- VYTVÁRANIU KAME ŇA 
- KORÓZII 
- RASTU RIAS 
- VYTVÁRANIU KALU 

 
PRI PRIPÁJANÍ TEPELNÉHO VÝMENNÍKA K VODNÉMU 
OKRUHU: 
- VŽDY POUŽITE DVA KĹÚČE; 
- POSTUPUJTE OPATRNE, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU 
MEDENÝCH RÚROK VÝMENNÍKA. 

 
NA VODNÝ OKRUH VŽDY NAMONTUJTE DVA UZATVÁRACIE 
VENTILY: JEDEN NA PRÍVOD, DRUHÝ NA ODTOK VODY. 

 
MOTORIZOVANÉ VENTILY SI VYŽADUJÚ DOSTATOK MIESTA 
NA DEMONTÁŽ A NESMÚ BYŽ NAMONTOVANÉ 
V OBRÁTENEJ POLOHE 

 
POTRUBIE NA ODTOK KONDENZÁTU 

1-PRIPRAVTE VODNÝ UZÁVER; 
2-ZABEZPEČTE MIN. SKLON 50 MM/M; 

3-NEVYTVÁRAJTE PROTISKLONY; 
4-POTRUBIE NEOHÝBAJTE ANI NESTLÁ ČAJTE; 

5-SKONTROLUJTE PRIPOJENIE NALIATÍM VODY DO 
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ODKVAPKÁVACEJ NÁDOBY 
 

SKONTROLUJTE OKRUH 
1-HYDROSTATICKÝ TLAK 
2-ODVZDUŠNITE VÝMENNÍK JEDNOTKY 
3-SKONTROLUJTE, ČI NIEKDE NEKVAPKÁ VODA 
 
NEKONTROLUJTE OKRUH PRED DOVOLENKOVÝM 
OBDOBÍM: MOHLO BY DÔJS Ť KU KOMPLIKÁCIÁM ZA 
NEPRÍTOMNOSTI KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU 

 
Ak chcete zmeni ť stranu vodného pripojenia, postupujte nasledovne: 
 
- odskrutkovaním dvoch horných skrutiek odstráňte plášť; 
- odmontujte rozvodnú skrinku (ak je namontovaná); 
- odskrutkujte štyri horné skrutky na zadnom paneli; 
- odmontujte predný horný panel; 
- z prednej strany odmontujte výmenník; 
- otočte výmenník o 90°; 
- otočte výmenník horizontálne o 180°; 
- položte výmenník na pôvodné miesto; 
- vložte predný panel na pôvodné miesto a upevnite ho pomocou 4 zadných skrutiek; 
- umiestnite rozvodnú skrinku na pôvodné miesto, oproti vodným pripojeniam; 
- položte plásť na pôvodné miesto. 
 
 
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA 
 

PRED INŠTALÁCIOU FAN-COIL JEDNOTKY SI POZORNE 
PREČÍTAJTE UPOZORNENIA A BEZPE ČNOSTNÉ 

PREDPISY NA STR. 3 A 4. 

 
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA SMIE VYKONÁVA Ť LEN 

KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL V SÚLADE S MIESTNYMI 
ELEKTRICKÝMI A BEZPE ČNOSTNÝMI PREDPISMI. 

 
PRED INŠTALÁCIOU SKONTROLUJTE, ČI SÚ 

ELEKTRICKÉ A HYDRAULICKÉ PRIPOJENIA NA 
OPAČNEJ STRANE AKO JEDNOTKA. 

AKO ALTERNATÍVU POUŽITE VODOTESNÚ ELEKTRICKÚ 
SKRINKU. 

 
NA KÁBLOVÉ PRIPOJENIE POUŽITE LEN MEDENÉ 

VODIČE. 
TERMINÁLOVÉ BLOKY FAN-COILJEDNOTKY SÚ UR ČENÉ 

LEN PRE MEDENÉ KÁBLE. 
KÁBLE Z INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. HLINÍK) SA MÔŽU 

PREHRIAŤ A SPÔSOBIŤ VÁŽNE POŠKODENIE 
JEDNOTKY. 

 
NA ODPOJENIE ZARIADENIA OD PRÍVODU EL. NAPÄTIA 
MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÝ BIPOLÁRNY 
BEZPEČNOSTNÝ VYPÍNAČ. VYPÍNAČ MUSÍ: 

- MAŤ SPRÁVNU VEĽKOSŤ, 
- BYŤ ĽAHKO PRÍSTUPNÝ A V BLÍZKOSTI 

JEDNOTKY, 
- VZDIALENOSŤ MEDZI KONTAKTAMI MUSÍ BY Ť 

MIN. 3 MM. 
 

VŠETKY ELEKTRICKÉ PRIPOJENIAMUSIA BY Ť 
REALIZOVANÉ V SÚLADE S MIESTNYMI ELEKTRICKÝMI 

A BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI. 
 

FAN-COIL JEDNOTKA MUSÍ BY Ť SPRÁVNE UZEMNENÁ; 
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UZEMNENIE VYKONAJTE PRED ELEKTRICKÝMI 
PRIPOJENIAMI. 

 
INŠTALÁCIA A SCHÉMA ELEKTRICKÉHO PRIPOJENIA JE 

UVEDENÁ V MANUÁLE. 
 

PRED ZAHÁJENÍM SERVISNÝCH PRÁC ODPOJTE ZDROJ 
ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ZABEZPE ČTE JEDNOTKU 

V ODPOJENEJ POZÍCII. 
 

PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NIE JE UVEDENÉ V TOMTO 
MANUÁLE, SI VYŽADUJE SAMOSTATNÝ PRÍVOD EL. 

NAPÄTIA; KAŽDÝ PRÍVOD MUSÍ BY Ť CHRÁNENÝ 
VYPÍNAČMI A POISTKAMI. 

 
 
Skontrolujte, či je napätie v rámci povoleného limitu: viď „Prevádzkové limity“ a „Technická 
charakteristika“. 
 
Skontrolujte, či je elektrický obvod pred jednotkou dostatočne veľký na to, aby udržal el. prúd potrebný 
pre činnosť fan-coil jednotky (viď „Technická charakteristika“) a všetkých ostatných zariadení, ktoré sú 
nainštalované alebo ktoré majú byť nainštalované. 
Min. prierez káblov je 1.5 mm2. 
Káble vedľajších obvodov (vypínače, regulácia, poistky, atď.) musia mať min. prierez 1.5 mm2. 
 
Zvoľte správny prierez káblov: 

- prúd musí byť limitovaný na 5 A/mm2; 
- pokles napätia medzi jednotkou v prevádzke a jednotkou mimo prevádzky musí byť limitovaný 

na 3%. 
 
Inštrukcie pre elektrické pripojenie 
Svorkovnica fan-coil jednotky je nainštalovaná na vnútornom paneli na opačnej strane hydraulických 
pripojení. 
Svorkovnica môže byť pripojená k prepínaču rýchlosti ventilátora alebo k termostatom. Prepínače 
rýchlosti a termostaty sú dodávané ako príslušenstvo a ich pripojenie k jednotke je znázornené 
v dodanom návode na inštaláciu. 
Po pripojení káblov ku svorkovnici ich upevnite pomocou skrutiek na každý terminál. 
Nesprávne pripojenie môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo a prípadne aj požiar. 
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ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE MOTORA VENTILÁTORA 
 

Jednotky série FO/FOH 
 

 
Motory nezapájajte paralelne 

(Verzia z 01/2004) 

 
 

Jednotky série FM/FMO 
 

 
Motory nezapájajte paralelne 

Nízke 
Červená 
Stredné 
Hnedá 
 
Vysoké 
Čierna 
Neutrál 
Modrá  

FCU  svorkovnica 
Bornier V.C. 
Morsettiera Fan-coil 
Svorkovnice  

3-rýchlostný spínač 

[ zákazníkom ] 

Hnedá 
Modrá   

Nízke 
Červená 
Stredné 
Hnedá 
 
Vysoké 
Čierna 
Neutrál 
Modrá  

 
 
3-rýchlostný spínač 

Hnedá 
Modrá  

[  zákazníkom ] 
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(Verzia z 01/2004) 

 
PO INŠTALÁCII ALEBO KAŽDEJ ÚDRŽBE VYKONAJTE 

PRED UVEDENÍM FAN-COIL JEDNOTKY DO PREVÁDZKY 
NASLEDUJÚCU KONTROLU 

 
□ Ventilátor voľne rotuje 
□ Nádoba na zachytávanie kondenzátu neobsahuje stavebné zvyšky a cudzie materiály  a je správne  
   umiestnená 
□ Výtokové potrubia sú čisté a funkčné 
□ Výtokové potrubia majú správny sklon a sú bez protisklonu a obmedzení 
□ Voda z nádoby na odkvapkávanie sa správne odčerpáva 
□ Primeraný prierez vodných potrubí 
□ Ukončené potrubné pripojenia 
□ Ukončená vzduchová ventilácia 
□ Vodný tlak v rámci prevádzkových limitov 
□ Primeraný prierez elektrických káblov 
□ Elektrické pripojenia ukončené a utesnené 
□ Napájacie napätie v rámci prevádzkových limitov 
□ Potrubné pripojenia ukončené (len potrubné jednotky) 
□ Filter neobsahuje stavebné zvyšky/iné cudzie materiály a je správne nainštalovaný 
□ Spätný vzduchový prúd neobsahuje prekážky 
□ Prívodný vzduchový prúd neobsahuje prekážky 
 
 
 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 
 

PRED ZAHÁJENÍM SERVISNÝCH PRÁC ODPOJTE ZDROJ 
ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ZABEZPE ČTE JEDNOTKU 

V ODPOJENEJ POZÍCII. 
 

PRED ZAHÁJENÍM ČISTIACICH A ÚDRŽBOVÝCH PRÁC SI 
POZORNE PREČÍTAJTE UPOZORNENIA BEZPE ČNOSTNÉ 

PREDPISY NA STR. 4 A 5. 
 
 
Filter  
Úlohou vzduchového filtra je odstrániť zo vzduchu, ktorý ním prechádza nečistoty, nánosy, peľ a pod. 
Ak by sa spomínané nečistoty dostali do fan-coil jednotky, mohli by ju poškodiť. Filter je potrebné 
vymeniť raz za rok; ak sa používa vo veľmi znečistenom a prašnom prostredí, je potrebné ho meniť 
častejšie. 
Medzi výmenami udržiavajte filter v čistote. 
Znečistený filter nefiltruje prechádzajúci vzduch a: 

• znehodnocuje prevádzkovú výkonnosť jednotky tým, že zabraňuje prúdeniu vzduchu 
v jednotke; 

• podporuje výskyt baktérií, ktoré poškodzujú zdravie; 
 
Pri čistení filtra postupujte nasledovne: 

• vyberte filter z prevádzkovej polohy, 
• vyčistite filter pomocou vákuového vysávača, 
• ak je filter príliš znečistený a nie je možné ho vyčistiť, musíte ho vymeniť za nový. 

 
 

PO VYČISTENÍ VLOŽTE FILTER SPÄŤ DO 
PREVÁDZKOVEJ POZÍCIE. 

 
PRED ZAHÁJENÍM SERVISNÝCH PRÁC ODPOJTE ZDROJ 

ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ZABEZPE ČTE JEDNOTKU 
V ODPOJENEJ POZÍCII. 
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Nádoba na odtok kondenzátu 
 
Pre zahájením chladiacej sezóny je potrebné skontrolovať nádobu na odtok kondenzátu. 
Nádoba na odtok kondenzátu a vypúšťací otvor sa môžu zaniesť kameňom, ktorý je možné odstrániť 
pomocou vhodných chemických látok. 
Nádoba na odtok kondenzátu zhromažďuje nečistoty, ktoré vytekajú z fan-coil jednotky a v prípade 
vertikálnej inštalácie (TI-TIH, TIM jednotky) môže obsahovať cudzí materiál, ktorý sa cez vzduchovú 
mriežku dostane do fan-coil jednotky. 
Nečistoty nahromadené v odtokovej nádobe môžu narušiť odčerpávanie kondenzátu, a tým spôsobiť 
vytekanie vody z fan-coil jednotky. 
Pri čistení nádoby na odtok kondenzátu postupujte nasledovne: 

• vyberte nádobu z jej prevádzkovej polohy, 
• vyčistite nádobu čistou vodou, 
• dôkladne utrite nádobu do sucha, 
• vložte nádobu späť do prevádzkovej polohy. 

 
 
Tepelný výmenník 
 
Ak je filter správne vyčistený, výmenník si nevyžaduje žiadnu údržbu. Ak je čistenie nevyhnutné, 
použite vysávač. V prípade veľkého znečistenia použite na čistenie rebier nylonovú kefu. 
 

PRI ČISTENÍ DÁVAJTE POZOR, 
ABY STE NEPOŠKODILI REBRÁ VÝMENNÍKA 

 
AK VÝMENNÍK NIE JE MOŽNÉ VY ČISTIŤ ALEBO Z NEHO 

VYCHÁDZA NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH, 
KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. 

 
PRED ZAHÁJENÍM SERVISNÝCH PRÁC ODPOJTE ZDROJ 

ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ZABEZPE ČTE JEDNOTKU 
V ODPOJENEJ POZÍCII. 

 
 
Ventilátor a motor ventilátora 
 

ÚDRŽBU VENTILÁTORA A MOTORA VENTILÁTORA SMIE 
VYKONÁVAŤ LEN KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. 

Minimálne raz ročne vykonajte nasledujúce činnosti: 
• odstráňte prach a nečistoty z vnútornej časti špirály 
• skontrolujte, či je ventilátor dobre upevnený k motoru a vyvážený. 

 
Motory ventilátora sú trvalo mazané, preto si nevyžadujú žiadnu údržbu. 
 

MOTORY SÚ TRVALO MAZANÉ, PRETO SI NEVYŽADUJÚ 
MAZANIE Z VAŠEJ STRANY: MOHLI BY SA ZANIES Ť 

NEČISTOTAMI. 
 
 
Elektrické pripojenia 
 
Minimálne raz ročne skontrolujte, či sú skrutky na termináloch pevne utiahnuté. 
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PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE 
 

PRED ZAHÁJENÍM SERVISNÝCH PRÁC ODPOJTE ZDROJ 
ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ZABEZPE ČTE JEDNOTKU 

V ODPOJENEJ POZÍCII. 
 

PRED ZAHÁJENÍM ČISTIACICH A ÚDRŽBOVÝCH PRÁC SI 
POZORNE PREČÍTAJTE UPOZORNENIA BEZPE ČNOSTNÉ 

PREDPISY NA STR. 4 A 5. 
 

V PRÍPADE PORUCHY JEDNOTKY KONTAKTUJTE LEN 
KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA 

 
 
Motor sa neotá ča správne alebo vôbec 
 

a) Do fan-coil jednotky nie je privádzaný žiadny prúd. 
b) Elektrické zapojenia nie sú realizované v súlade so schémami. 
c) Prepínač rýchlosti ventilátora (ak je nainštalovaný) je v nesprávnej pozícii. 
d) Sezónny prepínač (ak je nainštalovaný) je v nesprávnej pozícii. 
e) Nastavenie termostatu (ak je nainštalovaný) je nesprávne. 

 
Vykurovanie/chladenie fan-coil jednotky nefunguje s právne   
 

a) Do jednotky nie je privádzaná žiadna voda. 
b) Filter je znečistený/zanesený. 
c) Výmenník je znečistený/zanesený. 
d) Vo vodnom okruhu sa nachádza voda. 
e) Ventilátor sa neotáča správne alebo vôbec. 

 
 

PRED ZAHÁJENÍM SERVISNÝCH PRÁC ODPOJTE ZDROJ 
ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ZABEZPE ČTE JEDNOTKU 

V ODPOJENEJ POZÍCII. 
 
Z fan-coil jednotky vychádza voda 
Výmenník tepla je zlomený. 
Z hydraulických potrubí uniká voda. 
Nádoba na odtok kondenzátu je znečistená alebo vypúšťací otvor je upchatý. 
Potrubie s kondenzátom nemá správny alebo dostatočný sklon. 
Kondenzačné potrubie je upchaté. 
 
 

Kontakty: 
 

ENKO spol. s r. o.  
Študentská 1 
040 01 Košice 

 
Tel.: +421 55 799 5006, +421(0)911 738 738 

Fax: +421 55 799 5008 
E-mail: office@enkogroup.eu 

 
Zastúpenie Bratislava:                                                         Zastúpenie pre Čechy a Moravu:  
 
Enko Plus s.r.o.                                                                    to je Enko s.r.o.  
Irkutská 92                                                                             Poličná 57 
851 10 Bratislava – Rusovce                                                 755 01 Valašské Meziříčí, Česká republika 
 
Tel:  0905 716 684                                                                 Tel: +421(0)911 738 738       
E-mail: repka@enkogroup.eu                                                E-mail: hajtol@enkogroup.eu    


