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Úvod

Použítí

Obsah

Toto je uživatelská příručka, servisní manuál, technický list a montážní pokyny pro Vents NK

Potrubní ohřívač - 1 ks.

Uživatelská příručka - 1 ks.

elektrický potrubní ohřívač.

Základní technický list

Potrubní elektrické ohřívače jsou určeny pro ohřev čerstvého vzduchu nasávaného přes
větrací systém. Ohřátý vzduch nesmí obsahovat žádné hořlavé či výbušné látky, chemické
výpary, prach, saze atd.
Přivedený vzduch nesmí obsahovat žádné pevné částice, vlákna, lepidlo a jiné agresivní
směsi, které způsobují korozi hliníku, mědi, zinku nebo plastu. Hořlavé a výbušné látky
ve vzduchu nejsou povoleny. Tyto ohřívače jsou potrubním celkem a nejsou určeny pro
nezávislý provoz.

Ohřívače jsou jedno-fázové nebo tří-fázové. Ohřívače jsou navrhovány pro provoz v
uzavřených prostorách při teplotě okolí v rozmezí od -30° C  do +50° C .

Nevystavujte vzduchu  při teplotě nad + 40° C

Průtok vzduchu v topné cívce musí být vždy vyšší než minimální průtok vzduchu uvedený
v tabulkách 2 a 4, aby se zabránilo přehřátí.
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18; 27; 36; 45; 54

700ő400, 800ő500, 900ő500, 1000ő500

Ő Ő Ő Ő

3

Potrubní ohřívač

Označení

Počet fází napájecího napětí

Výkon ohřívače [kW]

Rozměry potrubí [mm]

Název
NK - potrubní ohřívač

Příklad značení:
NK-700ő400-36-3 - třífázový elektrický ohřívač je určen pro připojení k čtyřhrannému potrubí
o rozměru 700x400 mm s výkonem 36 kW.

Základní rozměry ohřívače jsou uvedeny v tabulce 1 a na obr. 1.

Základní parametry ohřívače a tepelně dynamické charakteristiky jsou uvedeny  tabulce 2.
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Â Â1 Â2 Â3 Í Í1 Í2 L

NK 700ő400-18-3 700 720 740 840 400 420 440 390

NK 700ő400-27-3 700 720 740 840 400 420 440 510

NK 700ő400-36-3 700 720 740 840 400 420 440 750

NK 800ő500-27-3 800 820 840 940 500 520 540 390

NK 800ő500-36-3 800 820 840 940 500 520 540 510

NK 800ő500-54-3 800 820 840 940 500 520 540 750

NK 900ő500-45-3 900 920 940 1040 500 520 540 750

NK 900ő500-54-3 900 920 940 1040 500 520 540 750

NK 1000ő500-45-31000 1020 1040 1140 500 520 540 750

NK 1000ő500-54-31000 1020 1040 1140 500 520 540 750

Obr. 1

Tabulka 1

Model
ohřívače

Rozměry [mm]
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NK 700ő400-18-3 18 3 400 6ő3 26,0 2 14,0

NK 700ő400-27-3 27 3 400 9ő3 39,0 2 18,5

NK 700ő400-36-3 36 3 400 12ő3 52,0 2 25,0

NK 800ő500-27-3 27 3 400 9ő3 39,0 2 19,0

NK 800ő500-36-3 36 3 400 12ő3 52,0 2 23,5

NK 800ő500-54-3 54 3 400 18ő3 78,0 2 30,0

NK 900ő500-45-3 45 3 400 15ő3 65,0 2 31,0

NK 900ő500-54-3 54 3 400 18ő3 78,0 2 33,5

NK 1000ő500-45-3 45 3 400 15ő3 65,0 2 33,0

NK 1000ő500-54-3 54 3 400 18ő3 78,0 2 36,0

Tabulka 2

Potrubní ohřívač

Model
ohřívače

Výkon
[kW]

Počet fází
napájecího
napětí [ks]

Napětí
[V]

Počet topných
těles o výkonu

x [kW]

Proud
[A]

Min. průtok
vzduchu

[m/s]

Váha
[kg]

Odchylky napájecího napětí nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 2 (+10%).

Elektrický ohřívač má ochrannou třídu izolace v závislosti na elektrickém proudu.
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Obr. 2

1 - kryt
2 - spojovací box
3 - kryt spojovacího boxu
4 - kabelové svorky
5 - topné těleso

Konstrukce ohřívače

Ohřívač (obr.2) se skládá z krytu 1, spojovacího boxu 2 a krytu spojovacího boxu 3.
Kabelové svorky 4 jsou umístěny na vnější straně spojovacího boxu pro směrování
dodávek.

Spojovací box obsahuje upevňovací a elektrické připojení topného tělesa, svorkovnice
pro připojení k externímu napájení a kontrolních obvodů ohřívače, šrouby terminálu
a termospínače (automatické, manuální, reset).

Topné těleso 5 je umístěno uvnitř skříně.
Skříň, spojovací box a kryt ohřívače jsou vyrobeny z pozinkované oceli.

Tepelný spína
Štítek RESTART se nachází v blízkosti tla

č s ručn m resetem je vybaven tlač tkem pro manu ln  restart.
č tka.

Schéma zapojení elektrického ohřívače je uvedeno na vnitřní stěně spojovacího boxu.
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Obr. 3

Potrubní ohřívač

Bezpečnostní požadavky

Pokyny pro instalaci a provoz

Bezpe žadavky v této pčnostn  po říručce pro montáž a provoz elektrických ohřívačů jsou
obecné a platné dle elektrických standardů a norem.

Montáž a připojení elektrického ohřívače mohou provádět pouze kvalifikovaní a speciálně
vyškolení elektrotechnici dodržující požární a bezpečností předpisy.
Ohřívač musí být uzemněn.

Napájení ohřívače bez dodávky vzduchu do elektrických topných těles není dovoleno.
Provoz ohřívače bez připojení tepelných spínačů je zakázáno.

Provoz ohřívače bez připojení tepelných spínačů na vnějším zařízení
je zakázán.

Před připojením ohřívače do napájecí sítě se ujistěte, zda je ohřívač bez jakýchkoliv viditelných
mechanických poškození.
Ohřívače mohou pracovat v libovolné poloze s výjimkou polohy s vertikálním umístěním spojivacího
boxu, protože kondenzovaná voda z potrubí může proudit dovnitř.

Dodržujte následující pravidla při výběru místa pro instalaci elektrického ohřívače.
Ohřívač musí být namontován uvnitř vzduchotechnického potrubí stejného průřezu nebo velikosti.

Na spojovacím boxu musí být zajištěn volný přístup k ovládání ohřívače pro řízení a údržbu
(obr.3). Ohřívač musí být instalován do  ventilačního systému takovým způsobem, aby
ukazatel na krytu ohřívače odpovídal směru pohybu.
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Obr. 4 Obr. 5

Schéma zapojení NK ohřívače
s topným výkonem

18.0 kW

Schéma zapojení NK ohřívače
s topným výkonem

27.0 kW

Elektrický obvod Elektrický obvod

Chcete-li snížit tepelné účinky připojeného zařízení, napojte alespoň 1 m pevného potrubí
k ohřívači.

Vzduchový filtr musí být umístěn před ohřívač, aby ho ochránil před prachem a špínou.

Vzdálenost mezi filtrem a topením musí být dostatečně velká, umístění filtru v blízkosti
topného tělesa není dovoleno z důvodů bezpečnosti.
Nepoužívejte tepelně izolační materiály pro izolaci topení.

Místo pro ohřívač vyberte takové, aby poskytovalo dobré chlazení krytu.
Obsah všech hořlavých a výbušných, protipožárně nebezpečných látek ve vzduchu
ve vzdálenosti 150 mm a méně k ohřívači je zakázáno.
Nemontujte ohřívač v blízkosti vodních systémů zásobování vodou a čištění odpadních
vod. Pro zajištění jednotného přívodu vzduchu nainstalujte ohřívač před ventilátor.
Pro elektrické vedení použijte kabel s průřezem odpovídající maximální kapacitě pro
topení (tabulka 2).

Ochrana proti zkratu kabelu připojeného k ohřívači se provádí pomocí automatického jističe.
Schémata pro zapojení ohřívače jsou uvedeny na obr. 4,5,6,7 a 8.
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Obr. 7

Obr. 8

Obr. 6

Duct  heaters

36.0 kW 45.0 kW

54.0 kW

Elektrický obvod Elektrický obvod

Schéma zapojení NK ohřívače
s topným výkonem

Schéma zapojení NK ohřívače
s topným výkonem

Elektrický obvod

Schéma zapojení NK ohřívače
s topným výkonem
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Provoz topení je zakázán bez automatického systému s následujícími funkcemi:

Ochrana proti zkratu ohřívače.

Napětí ohřívače musí chráněno prostřednictvím automatického jističe s operačním
proudem odpovídající kapacity ohřívače.

Napájení elektrického ohřívače je dodáváno pouze v případě, že je instalováno k ventilátoru.

Zapnutí ohřívače se vypne, pokud motor ventilátoru není v chodu. Před zapnutím ventilátoru
se vypne napájení motoru po dobu 2 minut a dojde k chlazení topných těles.
Přepínání ohřívače je zakázáno, pokud je ucpaný vzduchový filtr.
Odpojte napájení ohřívače pokud jsou je aktivován teplotní spínač umístěný uvnitř ohřívače.
Automatická regulace kapacity udržuje teplotu ohřívače na úrovni +40°C a méně.
Pokud teplota vzduchu překročí tuto hodnotu, topné prvky mohou být přehřáté a to vede
ke snížení životnosti ohřívače.

Je-li zajištěna kontrola otáček motoru (kapacita vzduchu), rychlost je omezena a rychlost
proudění vzduchu přes topné spirály je 2 m3/s.

Tepelný spínač se může zapnout v průběhu provozu topení. K tomu může dojít špatným
výběrem ohřívače, který neodpovídá stanoveným vlastnostem prouděná vzduchu.

Teplotní spínač s automatick m resetem s prahovou hodnotou 50 se přepne do
pracovní polohy automaticky, když topení chladne.
Chcete-li nastavit teplotní spínač s ručním resetem s prahovou hodnotou 90

°C

°C, musíte
počkat dokud chladič zcela nevychladne.
Odstraňte kryt z ohřívače a stisknutím tlačítka RESET obnovíte teplotní spínač s ručním
restartem do provozní polohy.

UPOZORNĚNÍ! Před uvedení zařízení do provozu se ujistěte,
zda je zařízení spolehlivě uzemněno v souladu s normami.

Doporučen  schémata zapojen  pro oh řívač jsou uvedena na obr. 9.
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Servis a údržba

Záruka výrobce

Skladování a manipulace

Ohřívač musí být provozován a udržován řádně kvalifikovanými odborníky.

B následující:

t

ěhem údržby kontrolujte

ěsnost šroubů, nýtů a svárů,
připojení svorek a elektrické kontakty,
kabelové svorky a povrch elektrických topných těles musí být bez prachu a nečistot.

Pro štči ění nepoužívejte žádná rozpouštědla a hořlavé látky.

Skladujte v původním balení od výrobce a dodržujte teplotu v rozsahu od +10°C až do
+ 40°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% (při 25°C).

Páry a chemické směsi způsobující korozi a izolační deformace nejsou ve vzduchu povoleny.
Při přepravě dávejte pozor na mechanické poškození .

Výrobce garantuje záruku 12 měsíců od data prodeje v případě správné přepravy,
skladování, manipulace, montáže a provozu.

V případě nepotvrzení prodeje se záruka počítá od data výroby zařízení.

V případě poruchy způsobené vadou od výrobce má zákazník právo na zboží nové
od  prodávajícího.
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Potrubní ohřívač

Poznámky
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Potvrzení o prodeji

VENTS NK model ______________________________»

Datum výroby  _____________________________________________________

Razítko inspektora o přijetí _________________________________________

Datum prodeje ______________________________________________________

Záruční list

Název dodavatele a razítko z obchodu
Prodáno

___________________________________

Potrubní ohřívač je v souladu s technickými požadavky.
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