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1. EUCOLD – PŘEHLED 

JEDNOTEK 

HPA19 

Výstup vzduchu ze strany jednotky. 

 

HTA30 

Výstup vzduchu ze spodní strany jednotky. 

2. OBECNÉ INFORMACE 

PREAMBULE 

Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybrali produkt EUCOLD a rádi 

bychom Vás informovali, že: 

- obsah tohoto dokumentu je pouze pro informační 

účely a může být změněn bez předchozího 

upozornění, 

- tato příručka nemůže být částečně nebo úplně 

reprodukována, přenášena, zkopírována nebo 

uložena v archivním systému v žádné mechanické, 

magnetické, optické, chemické nebo jiné formě 

nebo prostředky bez písemného souhlasu 

společnosti 4heat s.r.o. 

Pracovníci, kteří používají a udržují stroj, musí být plně 

informováni o obsahu manuálu před uvedením stroje 

do provozu. 

Pokud je příručka nesprávně umístěna nebo 

poškozena, okamžitě požádejte o kopii kontaktováním 

servisu technické podpory společnosti 4heat s.r.o. 

s uvedením identifikačních údajů zařízení uvedené na 

identifikačním štítku stroje. 

Zařízení je v souladu s následujícími směrnicemi 

Evropského společenství: 

98/37/EEC Směrnice o strojních zařízeních 

2006/95/EEC 
Elektrická zařízení určená pro 

používání v určitých mezích napětí 

89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita 

 

  



 

 

3. CHARAKTERISTIKA 

3.1. PŘEDSTAVENÍ ODPAŘOVACÍ 

JEDNOTKY EUCOLD 

Adiabatický odpařovací chladící systém EUCOLD 

představuje nejmodernější technologii chlazení a 

větrání velkých budov, ve kterých by instalace 

tradičních klimatizačních systémů představovala velké 

pořizovací náklady a velkou spotřebu energie. Systém 

EUCOLD umožňuje vybavení velkých komplexů a 

budov letními chladícími systémy zvyšujícími komfort 

pracovníků, zvyšují jejich tepelnou pohodu a 

produktivitu bez potřeby investování velkých 

finančních částek, bez vysokých účtů za 

spotřebovanou energii, bez jakýchkoliv dopadů na 

životní prostředí a bez toho, že by tato zařízení 

přispívala k výpadkům proudu 

Proces využívá přeměnu citelného tepla na teplo 

latentní, kde dochází k odpařování cirkulující vody na 

speciální vložce, která umožňuje ochlazení teplého 

vzduchu. Laicky řečeno, celý proces známe z práce 

vlastního těla, které se ochlazuje pocením. Na 

navlhčené pokožce vystavené větru lze pociťovat 

příjemný pocit chladu. 

Celý proces adiabatického chlazení je závislý na 

teplotě vstupujícího vzduchu do jednotky a jeho 

relativní vlhkosti – vyšší teplota vstupujícího vzduchu a 

jeho nižší relativní vlhkost efektivněji umožňují 

ochlazovat vystupující vzduch. Do prostoru haly je 

vždy vháněn čerstvý vzduch (již ochlazený) a v 

současné chvíli je přirozeným prouděním odváděn 

teplý vzduch (znázorněno na obr. níže). Distribuce 

ochlazeného vzduchu probíhá pomocí hlavice nebo 

pevného či textilního potrubí. 

3.2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ 

Odpařovací jednotky EUCOLD lze instalovat ve všech 

prostředích, kde je nutné zlepšit mikroklima, kde musí 

být prostředí často větrané, pro přísun čerstvého, 

filtrovaného a možná chladného vzduchu, jako jsou 

např.: 

- výrobní haly, 

- prodejní prostory, showroomy, 

- sportovní areály, 

- sklady, 

- atd. 

Je naprosto zakázáno provést jakékoli 

změny na zařízení a jeho cíli použití. 

Společnost 4heat s.r.o. odmítá veškerou 

odpovědnost za jakékoliv škody, které 

mohou být přímo nebo nepřímo způsobeny 

osobám nebo majetku vystaveným riziku, kvůli 

nesprávnému použití nebo použití zařízení k jiným 

účelům než k účelům návrhu, nesprávné instalaci, 

nevhodnému napájení, změny prostředí instalace z 

prostředí deklarovaného během potvrzení 

objednávky, závažný nedostatek údržby, neoprávněné 

úpravy a úpravy, použití neoriginálních náhradních 

dílů, odstranění ochranných krytů, nedodržení pokynů 

k použití, nedbalost apod. 

Zařízení nesmí být používáno k jinému použití než jeho 

určenému použití z jakéhokoli důvodu nebo použit 

jiným způsobem, než je uvedeno v této příručce. 

NEPOUŽÍVEJTE stroj v uzavřených prostorech; stroj 

musí být instalován mimo ošetřovanou oblast, s 

výjimkou zvláštního souhlasu výrobce. 

Stroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud není připojen k 

příslušnému zařízení (potrubí) distribuce 

vzduchu. 

Pokud je zařízení v provozu, nedotýkejte se 

ventilátoru – mechanické nebezpečí. Je 

zakázáno manipulovat s pohybujícími 

částmi. 

Je absolutně zakázáno instalovat jednotky 

EUCOLD v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

3.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Identifikační údaje o zařízení jsou uvedeny v přiložené 

dokumentaci a na identifikačním štítku stroje. 



 

 

Pokud potřebujete technickou pomoc nebo 

náhradní díly, vždy sdělte servisnímu 

oddělení model a sériové číslo zařízení. 

 

3.4. ELEKTRONICKÉ DESKY 

Všechny elektrické desky dodávané společností 

CARLIEUKLIMA S.p.A. jsou vyráběny podle předpisů 

EN 60204/1. 

Je naprosto zakázáno provádět jakékoli 

úpravy elektrické desky. 

 

3.5. INSTALACE SYSTÉMU 

Instalace a první uvedení do provozu smí 

provádět pouze kvalifikovaná a oprávněná 

osoba. 

Instalace systému EUCOLD musí provádět kvalifikovaní 

pracovníci, kteří jsou schopni certifikovat práce s 

řádným certifikátem shody. 

Celkové rozměry systémů se liší podle rozšíření, 

charakteristik prostředí a typu projektu. 

Montážník přijímá plně nebo částečně plně sestavené 

moduly. 

Montáž chladičů musí být provedena se zařízeními a 

bezpečnostními systémy v souladu s platnými 

normami. Instalace musí provádět specializované a 

autorizované firmy. Po ukončení prací je dodavatel 

povinen předložit certifikát pro dílenské 

práce spolu s prohlášením o materiálu 

použitém v systému (podle platných norem). 

4. DOPRAVA, MANIPULACE, 

ROZBALENÍ, SKLADOVÁNÍ 

4.1. DORUČENÍ JEDNOTKY 

Při dodání jednotky je zákazník povinen zkontrolovat 

stav doručeného zboží.  

Zkontrolujte obal a jeho obsah, pokud se zjistí 

poškození způsobené přepravou, reklamujte ihned 

přepravci a kopii pošlete do společnosti 4heat. 

4.2. PŘEHLED PRODUKTŮ 

Adiabatické JEDNOTKY EUCOLD HTA 30 jsou 

dodávány rozloženy do 4 částí: základna a vršek se 

všemi pracovními zařízeními, 2 páry celulózových 

panelů a sada rámů s úhlovou konzolou. 

Spolu se zásobníkem základny/vody jsou k dispozici: 

ventilátor, elektrický panel, elektromagnetický ventil, 

recirkulační čerpadlo, hladinový spínač, 

elektromagnetický ventil, plovákový ventil. Všechny 

výše uvedené prvky jsou standardně propojeny. 

Montážní pracovník musí namontovat rámy úhlové 

konzoly, horní a boční panely a poté dokončit 

hydraulické připojení recirkulačního čerpadla a 

rozdělovačů vody na celulózové panely. 

Adiabatické jednotky EUCOLD HPA19 jsou dodávány 

kompletně sestavené, připravené k připojení k rozvodu 

vzduchu a do hydraulických, elektrických, řídicích a 

výbojných sítí. 

4.3. PŘEPRAVA, MANIPULACE, 

ZVEDÁNÍ 

Dbejte opatrnosti během vykládání jednotek 

z přepravních dopravních prostředků, aby nedošlo 

k poškození zařízení. Zabraňte kontaktu s věcmi, které 

mohou poškodit. 4heat s.r.o. nezodpovídá za škody 



 

 

způsobené během přepravy, nakládání a vykládání 

jednotek. 

Zdvih s vidlicí 

Použijte dostatečně velkou vidlici pro rozložení zátěže.  

Zdvih kabely 

Doporučujeme připojit kabely podle obrázku, 

zasunout distanční lišty dostatečné délky, aby nedošlo 

k poškození kabelů při poškození pouzdra. 

 

Pokládejte zařízení opatrně, vyhýbejte se 

náhlým prudkým pohybům, zejména 

pádům. 

Při manipulaci s jednotkami používejte 

vhodné prostředky podle příslušných 

hmotností, jak předpokládá směrnice ES 

89/391 a následné změny. Zvedání smí provádět 

pouze kvalifikovaný personál. 

4.4. ROZBALENÍ JEDNOTKY 

Volné předměty z obalového materiálu uschovejte 

pohromadě, aby nedošlo k potencionálnímu požáru či 

udušení osob nebo zvířat. 

Jednotku nechte na jeho paletě až do doby instalace, 

aby nedošlo k poškození výrobku. 

Likvidace obalových materiálů musí být v souladu s 

předpisy platnými v zemi určení, kde je jednotka 

instalována/rozbalena. 

4.5. SKLADOVÁNÍ 

Teplota prostředí během přepravy a skladování musí 

být mezi -10 až +50 °C. Pokud je potřeba skladovat 

jednotky EUCOLD, ujistěte se, že relativní vlhkost 

v místě skladování je mezi 5 až 90 %. 

5. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE 

5.1. OBECNÉ VAROVÁNÍ 

Před zahájením instalace se ujistěte, že každá jednotka 

EUCOLD je zcela vybalena a zkontrolujte jejich 

celistvost. 

Instalace jednotek EUCOLD je důležitou částí prací, 

která může ohrozit správnou funkci systému, nebo co 

je horší, způsobit nevratné poškození jednotky. Tyto 

činnosti musí provádět kvalifikovaní pracovníci, v 

souladu se stávajícími zákony dané země, kde jsou 

jednotky instalovány. 

5.2. INSTALACE NA STŘEŠE 

Předsazení a ukotvení upevňovacího systému jednotky 

na střeše; podpěra (není součástí dodávky) musí být 

odpovídající typu instalace. Ověřte, zda je nosný rám 

dokonale rovný (do středu úrovně), který je schopen 



 

 

podporovat jak váhu jednotky, tak i boční zatlačení 

větru, aby nedošlo k vibracím konstrukce. 

Nosný systém ukázaný na obrázku níže je jen možný 

příklad, montážník musí instalovat nosný systém, který 

vyhovuje charakteristikám střechy. 

 

Navrhněte nosnou konstrukci tak, abyste usnadnili 

připojení potrubí pro dodávání vzduchu. Umístěte 

jednotku tak, abyste měli snadný přístup k potrubí 

připojenému k vnitřní části systému (dodávka 

vzduchu), a tak zjednodušit připojení antivibračního 

spoje k potrubí. 

Potrubí pro dodávání vzduchu, které se nacházejí za 

jednotkou, musí být upevněny pomocí autonomních 

kotevních a závěsných systémů, což znamená, že 

potrubí nemůže svojí váhou zatěžovat přípojku k 

jednotce. 

Umístěte základnu odpařovacího chladiče na nosnou 

konstrukci. Pokračujte v umístění základny posunutím 

čepů podpěrné sestavy uvnitř válcových pouzder, 

které jsou umístěny v dolní části nádrže na vodu. 

Nosná a polohovací souprava musí být pevně 

připevněna ke kovovému nosnému rámu chladiče. 

5.3. INSTALACE NA STĚNĚ 

Předsazení a ukotvení upevňovacího systému jednotky 

ke stěně, podpěra (není součástí dodávky) musí 

odpovídat typu instalace. Ověřte, zda je nosný rám 

dokonale rovný (do středu úrovně), který je schopen 

podporovat jak váhu jednotky, tak i boční zatlačení 

větru, aby nedošlo k vibracím konstrukce. 

Nosný systém ukázaný na obrázku níže je jen příklad, 

montážník musí instalovat nosný systém, který 

vyhovuje charakteristikám střechy. 

 

Navrhněte nosnou konstrukci tak, abyste usnadnili 

připojení potrubí pro dodávání vzduchu. Umístěte 

jednotku tak, abyste měli snadný přístup k potrubí 

připojenému k vnitřní části systému (dodávka 

vzduchu), a tak zjednodušit připojení antivibračního 

spoje k potrubí. 

Potrubí pro dodávání vzduchu, které se nacházejí za 

jednotkou, musí být upevněny pomocí autonomních 

kotevních a závěsných systémů, což znamená, že 

potrubí nemůže svojí váhou zatěžovat přípojku k 

jednotce. 

Umístěte základnu odpařovacího chladiče na nosnou 

konstrukci. Pokračujte v umístění základny posunutím 

čepů podpěrné sestavy uvnitř válcových pouzder, 

které jsou umístěny v dolní části nádrže na vodu. 

Nosná a polohovací souprava musí být pevně 

připevněna ke kovovému nosnému rámu chladiče. 

  



 

 

 

 

 

 

  

PŘÍKLAD INSTALACE NA STŘEŠE 

antivibrační spojka 

body k upevnění 

přírubové 

koleno 90° 

8 cestný difuzor s nastavitelnou žaluzií 

přírubové koleno 90° 



 

 

5.4. MONTÁŽ JEDNOTKY (HTA30) 

Obsah základny: ventilátor, recirkulační čerpadlo, 

elektromagnetický ventil, plovoucí ventil, 

elektromagnetický ventil, spínač hladiny, flexibilní 

hydraulické potrubí, rozvaděče vody, předpjatý 

elektrický panel, řídicí jednotka LCD (pouze v jedné 

jednotce) regulátor a taška se šrouby a svorkami pro 

montáž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah sáčku šroubů: 

- 16 ks upevňovacích svorek pro boční panely s adiabatickým výměnným obalem v celulóze 

- 12 ks M5,5x25 šrouby pro upevnění rámů na základnu 

- 12 ks šrouby M5,5x20 pro upevnění rámečků nahoru 

- 2 ks šrouby M5.5x20 pro upevnění hydraulického konektoru pro 5 cest 

- 4 ks šrouby M5.5x20 pro upevnění rozdělovače vody na horní (centrální)  

- 8 ks šrouby M4.0x9 pro upevnění rozdělovače vody na horní (boční) 

- 4 ks šrouby M5.0x18 s podložkou pro upevnění opěrných límců nahoru 

- 2 ks šrouby M5x80 se třemi podložkami pro upevnění elektrického ovládacího panelu k základně  

- 4 ks objímky pro podepření pružného potrubí 

- 3 ks plastové svorky pro ukotvení elektrických vodičů 

 

Motor 

řídící jednotka 

Plovoucí ventil 

Spínač 

hladiny 

 

1. opláštění 

2. rozdělovač vody 

3. odpařovací panel 

4. nosný rám 

5. recirkulační čerpadlo 

6. vestavěná hadice 

7. vypouštěcí ventil 

8. přívod vody 

9. ovládací panel 

10. motor ventilátoru 

11. venturi 

12. hladina vody 

13. ventilátor 



 

 

 

Jednotka EUCOLD je dodávaná v částečně složeném stavu. Uvnitř základny jsou umístěny elektrické součásti, 

hydraulické příslušenství a součástky potřebné pro montáž.  

 

Chcete-li pokračovat v sestavování chladiče, začněte od rozdělovačů vody, které vlhčí celulózové pláty. 

Otočte horní stranu dolů a umístěte rozdělovací desky na 4 stranách. Umístěte 2 z nich s přípojkou gumového držáku, 

který je nakloněn, se 4 šroubovými upevňovacími otvory. Každá deska rozdělovače je vybavena spojovacími otvory s 

upevňovacími body šroubů nahoře. Pro upevnění každé desky rozdělovače použijte 1 šroub M5.5x20 pro centrální 

bod a 2 šrouby M4.0x9 pro boční body. Vložte hydraulické přiváděcí potrubí na každou trysku s gumovými otvory, 

abyste zabránili namáhání plastových prvků jak při montáži, tak při ukotvení potrubí na horní straně chladiče. 

 

4 otvory pro 

upevnění šroubů 

Šikmé držáky 

armatury 



 

 

Základna obsahuje zásobník na vodu, ventilátor, recirkulační čerpadlo, elektromagnetický ventil, elektromagnetický 

ventil s plovoucím ventilem, spínač hladiny a elektrický panel s elektronickou deskou pro řízení výkonu a regulace. 

Všechna elektrická zařízení jsou standardně pro kabelována a zapojena. 

 

Umístěte krabici elektrického panelu na správnou opěru umístěnou uvnitř podstavce a proveďte upevnění pomocí 

šroubů M5x80. 

Umístěte elektromagnetický ventil na předem připravený otvor na spodní straně základny a připevněte ho pomocí 

standardního spojovacího potrubí DN 25. Pro usnadnění instalace elektromagnetického ventilu jsou upraveny některé 

tvary jak na základně, tak na těsnicích přírubách, aby se zabránilo nesprávné montáži. 

 

Dbejte na to, aby se elektrické kabely nedostaly do kontaktu s vodou, použijte přiložené hadicové svorky pro připojení 

elektrických kabelů k podpěrám uvnitř základny.  



 

 

 

Při instalaci rohových držáků dbejte na umístění otvorů, kde je třeba zasunout upevňovací svorky. Chcete-li otestovat, 

jaký je správný směr pro instalaci, položte na základnu rohový kryt a boční panel. Název CARLIEUKLIMA na 

postranních panelech musí být správně vzhůru. Pro každou rohovou konzolu jsou 3 šrouby M5.5x25 pro upevnění na 

základnu a 3 šrouby M5.5x20 pro upevnění k horní části. 

Rohový kryt pro potrubí dodávky vody je dodáván se 4 předem namontovaných nosných objímek s odpovídajícími 

upínacími šrouby M 5.0x18 s podložkou. 

 

Pokračujte v zasunutí rohové konzole do pouzdra umístěného v rohu základny a utáhněte 3 šrouby M5.5x25 pro 

každou ze 4 rohových konzol. Umístěte horní část, věnujte pozornost uchycení rohů do správných úchytů a upevněte 

šrouby M5.5x20. 

  



 

 

Hydraulické přívodní potrubí umístěte do správných upevňovacích límců na rohovém držáku a vložte potrubí do 

spojovacího potrubí čerpadla. Tato poslední operace by měla potenciálně zahrnovat dočasné odstranění čerpadla z 

pouzdra. Po provedení hydraulického připojení vraťte čerpadlo na své místo a znovu utáhněte šrouby. 

 

Namontujte boční panely, které mají již připevněné odpařovací panely. Pro instalaci vložte horní profil uvnitř vodítek 

do horní části a mírným tlakem směrem nahoru a dopředu se vyrovnejte s dolním profilem v podstavci. 

 

Dokončete instalaci postranních panelů zasunutím 16 upevňovacích svorek (4 pro každou rohovou konzolu) a věnujte 

pozornost směru vkládání čepů. 

 

  



 

 

5.5. ČISTÍCÍ OZÓNOVÝ KIT 

K montáži volitelné součástky čistícího ozónového kitu je součástí upevňovací třmen a všechny nezbytné šrouby. Kit 

je kompletně napájen ze sítě a od rozptýleného potrubí. Elektrický kabel kitu doplňuje dvojitá rychlá svorkovnice. 

 

Pokračujte montáží kitu na železný třmen, pak musí být vše přimontováno ve vnitřní části zařízení v horní části ve 

vyčnívající části.  

 

Pro elektrické napájení kitu je potřeba vytvořit (vyvrtat) otvor v krabici elektronické desky; pomocí předem 

připravených průchodek protáhněte kabely a příslušnou novou průchodku do nové díry. Kit musí být připojen ke 

svorkovnicím recirkulačního čerpadla. Kombinace drátů je červená-modrá a modrá-modrá. 

 

Ozónový čistič se spouští vždy, když je recirkulační čerpadlo zapnuto, to znamená vždy, když jednotka přepne na 

funkci chlazení. Na konci manuálu jsou uvedeny elektrická schémata elektronické desky s uvedením připojení 

svorkovnic na čerpadle.  

Ozone Kit 



 

 

 

Je doporučeno spojit elektrické vedení a potrubí kitu s konstrukcí jednotky pomocí plastových pásků, aby se zabránilo 

kontaktu a rušení pohyblivých částí.  

 

5.6. POZNÁMKY 

Uvnitř budovy připravte kotevní body pro podpěry/uchycení potrubí pro přívod vzduchu. Ty musí být umístěny tak, 

aby se zabránilo nadměrnému „namáhání“ přívodu vzduchu – dodržet, aby potrubí bylo v jedné rovině s výdechem 

jednotky.  

Pro ukotvení jednotky ke stropu nebo ke stěně použijte a příslušenství, které mají potřebné zkušební certifikáty 

vyrobené z pozinkované oceli nebo nerezové oceli a které mají průměr nejméně 3 mm nebo jsou dimenzovány pro 

podporu hmotnosti jednotek Eucold, mějte na paměti bezpečnostní rezervy stanovené nařízeními a normami. 

Nepoužívejte hliníkové slitiny nebo podobné složky. 

Potrubí musí být dimenzováno podle parametrů systému a vlastností ventilátoru. Nesprávné 

výpočty velikosti potrubí mohou vést k poklesu nebo zvýšení výkonu, což způsobí aktivaci všech 

bezpečnostních zařízení v systému. 

5.7. Připojení elektrického napájení 

Každá jednotka musí být připojena k napájení pomocí omnipolárního spínače. Izolátor musí mít vzdálenost mezi 

kontakty minimálně 3 mm pro každý pól a musí být umístěn v poloze, kterou může uživatel snadno dosáhnout. 

Elektrická zařízení musí být zkonstruována podle platných předpisů v zemi, kde je stroj instalován. 

Připojení k napájecímu zdroji MUSÍ provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Všechny součásti používané 

k připojení napájecího zdroje musí být certifikovány. Než začnete pracovat na napájecích kabelech, ujistěte 

se, že je napájení vypnuto. 

Zajistěte správné uzemnění. 

 

Jednotka je dodávána s elektrickým rozvaděčem pro připojení, který je umístěn na vnější části přístroje. Obsahuje 

hlavní vstupní spínač a domino pro připojení modulu dálkového ovládání. Jednotka je dodávána také s modulem 

dálkového ovládání, které má být instalováno uvnitř budovy. 

Pro připojení k napájecímu zdroji použijte multipolární kabel + T (uzemnění) podle platných směrnic. 

 



 

 

Komfortní: Pro připojení k dálkovému ovládání použijte stíněný kabel typu 20 AWG - 5 pólů s minimálním průřezem 

0,50 mm2 – maximální délka 25 m. 

Základní: Pro připojení k dálkovému ovládání používejte více polární kabely podle platných směrnic. Připojení 

proveďte podle schématu zapojení popsaného v této příručce nebo uvnitř elektrické skříně. 

Je naprosto nezbytné zachovat polaritu elektrických fází a čísla na drátech/svorkách. 

5.8. Připojení vody 

Chladicí jednotka EUCOLD je připojena k přívodu vody pomocí 3/8" nástavcem, které se nachází na spodní části 

zařízení. Doporučuje se připojit vodovodní uzávěr na přívodu vody, aby se zařízení před zimou vysušilo. 

Vložte pískový filtr do připojení vody. 

Vodovodní potrubí musí zaručit minimální kapacitu 5 – 10 l/min při tlaku 25 – 3 barů (maximální přípustný tlak 6 barů). 

Doporučuje se namontovat vodní potrubí uvnitř budovy, aby se během zimy ochránilo před mrazem, jinak je potřeba 

zajistit dostatečnou izolaci. 

Doporučuje se používat pitnou vodu, tvrdost nejvýše 27 °F, a ne méně než 7 °F. 

Pokud je tvrdost vody vyšší než 30 °F, vložte do zařízení na úpravu vody systém pro změkčení vody. 

Nepoužívejte demineralizovanou vodu. 

Jednotka je vybavena připojením DN 25 pro vypouštění vody, spojení potrubí s výpustným systémem musí být podle 

platných hygienických norem v zemi, kde bude jednotka instalována. 

 

  

Pčívod 
vody Filtr Line 

discharge 

Line discharge 



 

 

6. OCHRANNÉ PRVKY 

6.1. OCHRANNÉ PRVKY 

Aby společnost CARLIEUKLIMA S.p.A byla v souladu s pokyny směrnic Evropského společenství platnými pro jednotku 

EUCOLD uvedenou v této příručce pro použití a údržbu, navrhla bezpečnostní systémy na jednotce stanovené v 

platných předpisech. 

6.2. ZNAČKY NA JEDNOTCE 

DANGER: Risk of electric shock -> POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

MOVING MACHINERY -> POHYBUJÍCÍ SE SOUČÁSTKY 

 

6.3. PRACOVNÍ ODĚV 

Zařízení je instalováno na místě mimo běžný přímý dosah a kontakt s uživateli v pracovním prostoru, který je 

jednotkou ochlazován. Není tedy nutné v místě nosit speciální pracovní oděvy.  

6.4. DALŠÍ RIZIKA 

Je zakázáno používat vodu k čištění elektromechanických součástí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

Dávejte pozor na pohyb ventilátorů. Nevkládejte ruce a jiné končetiny do zapnutého ventilátoru – nebezpečí 

úrazu. 

6.5. ZRANĚNÍ 

V případě úrazu okamžitě vypněte zařízení a vypněte elektrický obvod přes omnipolární vypínač, 

identifikujte a vyřešte problém, kontaktujte servisní oddělení 4heat s.r.o. 

Je naprosto zakázáno používat vodu k uhašení požáru, používat výhradně práškové nebo CO2 hasicí 

přístroje. 

 

Typ štítku umístěného na jednotce vpředu, upozornění na rizika a nebezpečí (pohybující 

se součásti zařízení, nebezpečí úrazu elektrickým proudem – odpojte zařízení před 

prováděním údržby). 

Strana, na které je štítek nalepený, označuje místo přístupu k elektrické desce a interním 

zařízením. 

 

 

  



 

 

7. POZNÁMKY 

Fungování odpařovacího chladiče je založeno na důležitém principu: přivádí velké množství čerstvého vzduchu do 

budovy a odstraňuje horký vyčerpaný vzduch skrz dveře, okna a další otvory. Pokud systém není schopen vyloučit 

vstupní množství vzduchu do budovy, účinnost je ohrožena. MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU NA VSTUPU = 

MNOŽSTVÍ TEPLÉHO VZDUCHU NA VÝSTUPU 

Pokud je systém schopen vytlačit veškerý vzduch přiváděný do budovy, systém pracuje s nejvyšší účinností. Ideální 

podmínky nastávají, když nejsou vzduchové difuzory umístěny v blízkosti otvorů (oken, dveří apod.) Tak, aby 

vzduchové difuzory procházely budovou a zároveň ochlazovaly. Maximální účinnost lze dosáhnout nastavením 

rozměrů okna a dveřních otvorů. Otvory nikdy neuzavírat: pokud jsou zavřené, nedojde k žádné změně vzduchu, čímž 

se sníží chladicí účinek a zvýší se relativní vlhkost uvnitř budovy. 

Chcete-li optimalizovat efektivitu systému, zvažte následující otvory pro vytlačení vzduchu: zaručit cca 1 m2 otvoru na 

každých 1000 m3. vstupního vzduchu (viz údaje o projektu). 

Čím vyšší je vlhkost venkovního vzduchu, tím větší chladící kapacity může být dosažena systémem EUCOLD. Váš 

odpařovací chladicí systém nebude fungovat při maximální účinnosti během dnů s vysokou vlhkostí, nicméně 

dosáhne efektivní úrovně chlazení. 

V oblastech s vysokou relativní vlhkostí musí být systém chlazení vzduchu naddimenzován, aby bylo zaručeno 

dostatečná výměna vzduchu, nebo jinými slovy musí mít vyšší kapacitu k vyrovnání menšího teplotního rozdílu. V 

těchto oblastech se dosáhne maximálního účinku chlazení tím, že se zajistí více bodů pro odvádění vzduchu než 

běžně používaná zařízení a že jednotky budou zapnuty brzy ráno, aby nedošlo k chlazeni latentního tepla uvnitř 

prostoru. Váš dodavatel navrhne systém s ohledem na vaše klimatické podmínky. Během dnů, kdy je relativní vlhkost 

blízká nebo vyšší než 70 % -75 %, doporučujeme zapnout systém pouze v režimu větrání. 

Účinnost chlazení systému závisí na účinnosti chladicí jednotky, konstrukci vzduchových kanálků, kvalitě instalace a 

podmínkách stavby. Izolované stropy výrazně snižují vnitřní teplotu ve srovnání s neizolovanými stropy. Stejně tak 

platí pro vzduchotechnické potrubí (izolace, délka, kvalita instalace,…). 

Během normálních provozních podmínek v režimu chlazení proces odpařování zanechává akumulaci minerálních solí 

a pevný zbytek ve vypouštěné vodě, tato voda NENÍ PITNÁ. 

 

  



 

 

8. POUŽÍVÁNÍ JEDNOTEK EUCOLD 

8.1. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

Pro správný a optimální provoz a použití systému / jednotky je při prvním uvedení do provozu nutné, aby ventilátor 

pracoval minimálně po dobu 1 dne s minimální rychlostí. 

Selhání tohoto postupu může způsobit poruchu odpařovacích panelů v první den provozu s následným vytvořením 

vodních kapek v rozvodných kanálech. 

Během prvního uvedení chladicího systému do provozu může dojít k neobvyklému zápachu: když jsou odpařovací 

panely vlhké, vydávají po určitou dobu zvláštní zápach, to je specifické pro ošetřené celulózové prvky, ale není to 

škodlivé. 

Motor ventilátoru může po určitou dobu vytvářet podivný zápach, což je způsobeno počátečním ohřevem a výrobními 

zbytky olejů nebo barev na povrchu motoru. 

Ve fázi prvního zapnutí jednotky se ujistěte, že ventilátor pracuje ve správném směru, jako je naznačeno šipkou 

natištěnou/nalepenou na šroubu: 

1. odmontujte přední panel vyšroubováním 4 upevňovacích klipsů na rohové konzoli (strana s varovnými 

značkami, elektrické součástky a pohybující se části) 

2. zapněte jednotku v režimu větrání 

3. zkontrolujte směr otáčení ventilátoru, směr otáčení musí být ve shodě s naznačenou šipkou. Pokud je směr 

otáčení správný, můžete přeskočit na bod 6 

4. v případě, že se ventilátor otáčí ve špatném směru, je nezbytně nutné upravit zapojení do externího panelu 

otočením L1 a L2 

5. znovu zkontrolujte směr otáčení ventilátoru 

6. zavřete víko jednotky a přišroubujte jej 

 

1) Demontujte sponu, který spojuje boční panel s úhlovou konzolou. 

2) Přiložte spodní část bočního panelu a zatlačte jej směrem nahoru, dokud nevyjde ze spodního vodítka. 

3) Vytáhněte a vyjměte panel. 

  



 

 

8.2. ÚDRŽBA 

Pro udržení optimálního fungování je doporučeno mít pravidelný plán údržby. Před začátkem pracovního cyklu 

(sezóny) systému, zkontrolujte provozní parametry jednotky, zajistíte tím delší období bez nutnosti servisního 

zásahu/opravy zařízení. 

8.3. ÚDRŽBA NA KONCI SEZÓNY 

- vypněte jednotku hlavním vypínačem 

- uzavřete přívod vody 

- vyprázdněte přívod vody kvůli nebezpečí zamrznutí 

- odstraňte předfiltr a vyčistěte jej od nečistot (předfiltr je volitelné příslušenství) 

- odstraňte upevňovací klipsy a postranní panel, ověřte stav jednotky 

- zkontrolujte, že potrubí na vodu je čisté a bez nečistot/bariér, včetně rozdělovače vody 

- Odstraňte veškeré zbytky z plováku čerpadla recirkulace vody 

- Opatrně a přesně vyčistěte základnu jednotky. Používejte jemný prací prostředek, ale ne rozpouštědlo, 

protože by mohl potenciálně reagovat s plastovým materiálem 

- Namontujte boční panely a upevňovací spony 

- Použijte zimní kryt * na jednotce (volitelné příslušenství) a ověřte jeho integritu. V případě potřeby jej opravte 

nebo vyměňte. 

* Pro zabránění poškození zařízení kvůli klimatickým faktorům v době odstávky/mimo sezónu (smog, kyselý déšť, led 

apod.), Doporučuje se použít zimní kryt na konci pracovní sezóny. 

8.4. ÚDRŽBA PŘED SEZÓNOU 

- Vypněte jednotku pomocí odpojovače na desce přístroje. 

- Odstraňte zimní kryt, který chrání zařízení, pečlivě vyčistěte jemným mycím prostředkem a uložte jej na místo, 

které je chráněno před špatnými povětrnostními podmínkami. 

- Oddělejte a vyčistěte od nečistot předfiltr (předfiltry jsou volitelné příslušenství). 

- Demontujte upevňovací svorky a boční panely. 

- V případě potřeby vyčistěte základnu jednotky. 

- Zkontrolujte odpařovací panely a odstraňte nečistoty, případně vápenec je potřeba vyklepat. V případě 

silného znečištění vyměňte panel (neseškrabávat apod.). 

- Zkontrolujte, zda je vodovodní potrubí čisté a zda nejsou překážky v rozdělovačích vody v dolní části jednotky. 

Odstraňte veškeré zbytky z plováku čerpadla recirkulace vody. 

- Zapněte přístroj pomocí síťového vypínače na stěně. 

- Otevřete přívod vody. Spusťte systém v režimu chlazení a zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil zcela uzavřen 

a že nádrž je naplněna vodou až do místa, kde ventil napouštění zastaví přívod vody. 

- Zkontrolujte, zda je voda rovnoměrně rozptýlena ve všech odpařovacích panelech. 

- Ověřte funkci vypouštěcího ventilu, ujistěte se, že se zcela otevře. 

- Ověřte únik vody z nádrží a z přívodního potrubí. 

- Zkontrolujte integritu elektrických kabelů. 

- Nasaďte boční panely a předfiltry (volitelné) a ujistěte se, že jsou dobře upevněny. 

  



 

 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost nebo záruční povinnost za škody způsobené nedodržením předpisů a 

nesprávným použitím přístroje uživatelem. 

8.5. BEZPEČNOST PRÁCE BĚHEM ÚDRŽBY/SERVISU 

Pracovníci údržby nesmí nosit oblečení s širokými rukávy, kravaty nebo pásy, které mohou být zdrojem nebezpečí; 

kromě toho musí používat jednotlivá bezpečnostní vybavení v souladu s platnými právními předpisy. 

Údržbu mohou provádět pouze kvalifikované osoby.  

Před prováděním jakékoliv údržby si pečlivě přečtěte tuto část návodu k použití. V případě potřeby kontaktujte 

technickou podporu 4heat. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody nebo poruchy, pokud k němu došlo při 

nedodržení pokynů obsažených v návodu k použití. 

Během údržby označte pracoviště "Probíhá údržba" jasně viditelné ze všech přístupových oblastí. Oznamte ve 

správném registru dopředu všechny zásahy údržby uvádějící: datum, čas, typ zásahu a jméno provozovatele. Pro 

čištění použijte neagresivní rozpouštědla nebo detergenty. 

Pracovníci údržby používající rozpouštědla musí být vybaveni individuálními ochrannými prostředky (bezpečnostní 

brýle, maska na filtr, speciální rukavice). Během používání rozpouštědel je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený 

oheň. 

Po ukončení údržby vyvětrejte pracoviště pro odstranění škodlivých par. 

JE ZAKÁZÁNO: 

- Skladovat hořlavý materiál v blízkosti elektrických panelů. 

- Zasahovat do elektrických zařízeních, aniž byste odpojili elektrické napájení. 

- Před zastavením systému zasahovat do kterékoli části jednotky. 

- Provozovat zařízení s vyřazenými nebo odstraněnými bezpečnostními systémy. 

- Vypnout nebo nebrat v potaz bezpečnostní upozornění a chyby na jednotce. 

- Ignorovat varování a výstražné signály na desce jednotky. 

- Zapnout jednotku a odstranit ochranné komponenty 

 

  



 

 

 

9. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ječná 1321/29a, 621 00, Brno 

info@4heat.cz 

+420 513 035 275 

 

 

SERVIS: 

servis@4heat.cz 

+420 739 456 902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


