CTB ECOWATT
CRHB-N ECOWATT
CRVB-N ECOWATT
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ýESKY
Návod k obsluze
DČkujeme Vám za dĤvČru, kterou jste vložili do S&P tím, že
jste si koupili tento výrobek, zhotovený v souladu s technickými
naĜízeními o bezpeþnosti dle norem EC.
DĜíve, než pĜistoupíte k instalaci výrobku a jeho uvedení do
chodu, si laskavČ peþlivČ pĜeþtČte tento návod, v nČmž
naleznete dĤležité pokyny, týkající se Vaší bezpeþnosti a
bezpeþnosti uživatelĤ pĜi provádČní instalace, použití a údržbČ
zakoupeného výrobku. Po dokonþení instalace pĜedejte návod
koneþnému uživateli.
Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte jeho stav. Všechny
vady, zpĤsobené výrobcem þi pĜepravcem, podléhají záruce
S&P. SouþasnČ si ovČĜte, zda výrobek, který jste obdrželi, je
ten, který jste si objednali, a zda údaje, uvedené v tabulce
s pokyny, odpovídají vašim požadavkĤm.
PĜeprava a zacházení s výrobkem
- Obal, v nČmž se výrobek dodává, je urþen pro bČžné
pĜepravní podmínky. Bez pĤvodního obalu se spotĜebiþ
nesmí pĜepravovat, neboĢ by mohlo dojít k porušení þi
poškození výrobku.
- Do doby, než se provede koneþná instalace zaĜízení, se
musí výrobek uchovávat ve svém pĤvodním obalu a
skladovat na suchém místČ, chránČném pĜed neþistotami.
V pĜípadČ, že výrobek není zabalen do pĤvodního obalu
nebo že nese známky urþité nepĜípustné manipulace, ho
v žádném pĜípadČ nepĜebírejte.
- Dbejte, aby nedošlo k úderĤm ani pádĤm spotĜebiþe a aby
se na zabalený výrobek nepokládaly tČžké pĜedmČty.
- PĜi práci s tČžkými výrobky používejte vhodná zdvihací
zaĜízení, abyste zabránili zranČní osob þi poškození
samotného výrobku.
- Výrobek v žádném pĜípadČ nenadzvedávejte, pokud je
uchycen jen za kabely, svorkovnici, lopatku, turbínu þi
ochrannou mĜížku.
DĤležitá upozornČní pro Vaši bezpeþnost i bezpeþnost
uživatelĤ
- Instalaci zaĜízení smí provádČt pouze kvalifikovaní
pracovníci.
- UjistČte se, zda instalace splĖuje náležité strojní a elektrické
pĜedpisy zemČ dovozu.
- PĜi uvedení do chodu musí spotĜebiþ splĖovat následující
smČrnice:
x SmČrnice nízkého napČtí 2006/95/EWG
x SmČrnice strojních zaĜízení 2006/42/EWG
x SmČrnice
elektromagnetické
kompatibility
2004/108/EWG
- Je-li ventilátor nainstalován v nebezpeþném pásmu (1), do
nČhož má uživatel umožnČn pĜístup, je z dĤvodu dodržení
smČrnic nutné umístit ochrany, uvedené v odstavci
PĜíslušenství v hlavním katalogu S&P.
- Nebezpeþným pásmem se rozumí všechny prostory uvnitĜ
a/nebo kolem stroje, kde pĜítomnost zamČstnance
pĜedstavuje riziko pro jeho bezpeþnost þi zdraví.
- Ventilátory nebo spotĜebiþe, které jsou jimi vybaveny, jsou
provedeny takovým zpĤsobem, aby zajišĢovaly proudČní
vzduchu v mezích hodnot uvedených v tabulce s technickými
údaji.
- SpotĜebiþ se nesmí používat ve výbušném ani žíravém
prostĜedí (2).
- PotĜebujete-li, aby spotĜebiþ v takovém prostĜedí pracoval,
obraĢte se na technický servis S&P.
- PotĜebujete-li použít spotĜebiþ v prostĜedí, kde hladina
vlhkosti pĜesahuje 95%, obraĢte se nejprve na technický
servis S&P.
- Jste-li nuceni umístit ventilátor s odvodem vzduchu
do prostoru, kde je nainstalován ohĜívaþ nebo jiný zdroj tepla
na spalování paliva, pĜesvČdþte se, zda je v daném prostoru
dostateþný poþet pĜívodĤ vzduchu pro zajištČní správného
spalování.

Bezpeþnost pĜi instalaci
- PĜesvČdþte se, zda nejsou v blízkosti ventilátoru volnČ
položené pĜedmČty, které by mohl vsát. Pokud je ventilátor
nainstalován na odvodové trubce, zkontrolujte, zda na ní
nejsou žádné prvky, které by mohl vstĜebat.
- Po dokonþení instalace spotĜebiþe se ujistČte, zda byla
provedena všechna upevnČní a zda konstrukce, na níž je
spotĜebiþ namontován, je dostateþnČ pevná, aby ho bČhem
provozu udržela i pĜi maximálním výkonu.
- DĜíve, než zaþnete se spotĜebiþem manipulovat, si ovČĜte,
zda je odpojen ze sítČ elektrického proudu i pĜesto, že je
vypnutý.
- Zkontrolujte, zda hodnoty napČtí a kmitoþtu napájecí sítČ
odpovídají veliþinám, uvedeným v tabulce s technickými
vlastnostmi (maximální odchylka napČtí a kmitoþtu + 10%).
- PĜi elektrickém zapojení postupujte dle pĜíslušného
zapojovacího schématu.
- Má-li instalace uzemnČní, zkontrolujte, zda bylo provedeno
správnČ. Dále se pĜesvČdþte, zda jsou zapnuty tepelné
ochrany, pĜípadnČ, ochrany proti pĜepČtí, a zda jsou
nastaveny na pĜíslušné mezní hodnoty.
- V pĜípadČ, že je ventilátor napojen na prĤduch, se musí
jednat výhradnČ o prĤduch pro vČtrací systém.
Uvedení do provozu
PĜed uvedením spotĜebiþe do provozu je nutné zkontrolovat:
- Správné upevnČní spotĜebiþe a správné provedení elektrické
instalace
- ěádné zapojení elektrických bezpeþnostních zaĜízení
- PĜípadný výskyt zbytkĤ montážního materiálu þi nežádoucích
pĜedmČtĤ v blízkosti ventilátoru a prĤduchĤ, které by mohl
ventilátor nedopatĜením vsát
- Zapojení ochranného zaĜízení pro uzemnČní
- Zapojení, správné seĜízení a provozní stav elektrických
ochranných zaĜízení
- Nepropustnost kabelových vstupĤ a elektrických pĜípojek.
PĜi uvedení do chodu:
- Zkontrolujte správnost smČru otáþení lopatky
- OvČĜte, zda nedochází k anomáliím pĜi vibracích
- V pĜípadČ, že vyskoþí nČkteré elektrické bezpeþnostní
zaĜízení, odpojte spotĜebiþ ze sítČ a pĜed tím, než ho znovu
zapojíte, zaĜízení zkontrolujte.
Údržba
- DĜíve, než zaþnete s ventilátorem manipulovat, se ujistČte,
zda je odpojen ze sítČ elektrického proudu i pĜesto, že je
vypnutý, aby ho žádný ze zamČstnancĤ nemohl pĜi údržbČ
uvést do chodu.
- ProvádČjte pravidelné revize spotĜebiþe. ýasový interval
mezi jednotlivými revizemi závisí na provozních podmínkách.
Snahou pravidelných kontrol je zabránit hromadČní neþistot v
místČ lopatek, turbín, motorĤ a mĜížek, aby nevznikala rizika
možných závad a zkrácení životnosti spotĜebiþe.
- PĜi þištČní je nutné dbát, aby u lopatky nebo turbíny nedošlo
k k porušení rovnováhy.
- PĜi provádČní údržby a oprav je nezbytné dodržovat všechny
bezpeþnostní pĜedpisy platné v zemi dovozu.
Recyklace
Normy EEC a závazek, který musíme pĜijmout v zájmu našich
budoucích generací, nám udílejí povinnost recyklace použitého
materiálu, a proto Vás žádáme, abyste neopomíjeli ukládat
všechny obaly do odpadních kontejnerĤ urþených na recyklaci
a ukládat vyĜazené spotĜebiþe v nejbližší sbČrnČ druhotného
odpadu.
V pĜípadČ jakýchkoliv nejasností, týkajících se výrobkĤ S&P,
se na území ŠpanČlska obracejte na servisní síĢ prodejen a
opraven a v zahraniþí na svého bČžného distributora. Servisní
a
distribuþní
síĢ
naleznete
na
webové
stránce
www.solerpalau.com
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