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1. BEZPEČNOSŤ

Inštalácia musí byť v súlade so všetkými miestnymi predpismi, vrátane:

 Management of Health and Safety at Work Regulations 1992 (amended in 1994 and 1997).

 Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992.

 Provision and Use of Work Equipment Regulations 1992 (replaced in 1998).

 Manual Handling Operations Regulations 1992.

 The Working at Heights Regulations 2005.

 Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH), (where appropriate including The

Control of Asbestos Regulations 2012.)

 Permit to Work Systems, including Hot Work.

Inštalácia a údržba EcoCooler-u môže znamenať elektrické a mechanické nebezpečenstvo, ktoré môže byť znížené, 
pokiaľ sa dodržia nasledujúce postupy:

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

EcoCooler musí byť chránený prúdovým chráničom (RCD) alebo prúdovým chráničom (RCCB).

ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A MECHANICKÝM POŠKODENÍM

EcoCooler musí byť odpojený od 240V napájacieho napätia pred odstránením bočných panelov z chladiča. Tým sa 
zabráni diaľkovému ovládaniu chladiča pomocou ovládacieho panela, ako aj aktivácii vysokorýchlostného ventilátora 
alebo vodných systémov. V prípade, že je potrebná energia pre diagnostiku poruchy sa musia prijať opatrenia, aby sa 
zabránilo diaľkovému ovládaniu chladiča.

NEBEZPEČENSTVO Z KONDENZÁTORA

Kondenzátor, ktorý je uložený vo vlastnom púzdre, môže udržať náboj a musí byť vybitý kompetentnou osobou pred 
manipuláciou.

2. ŠPECIFIKÁCIA
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3. DOPRAVA

Chladiče sú dodávané na palete 1200 x 1200, ktorá môže byť použitá 
na podporu EcoCooler-a počas inštalácie.

Nároky na náhradu škody môžu byť akceptované len vtedy, ak je 
poškodenie zaznamenané v dokumentácii dodávky. Chladič musí byť 
skontrolovaný po obdržaní.

Ak chcete odstrániť obal, rozrežte 4 pásky, ktoré zabezpečujú výrobok 
na palete a odstráňte ochranný kartónový kryt.

4. DEMONTÁŽ BOČNÝCH PANELOV

Je potrebné odstrániť bočné panely pred inštaláciou. Znižuje to 
hmotnosť EcoCooler-a a uľahčuje manipuláciu.

ODSTRÁNENIE UPEVŇOVACÍCH SKRUTIEK

Všetky panely sú zabezpečené skrutkou M8 v horných rohoch, ako 
je znázornené na obrázku 2. Odstráňte ich pomocou 8mm nástavca 
a akumulátorovej vŕtačky.

Je dôležité, aby sa skrutky po montáži bočných panelov vrátili.

DEMONTÁŽ BOČNÉHO PANELA

Použite skrutkovač na vypáčenie panela, ako je znázornené na 
obrázku 4. Pomocou 2 rúk nadvihnite panel a vytiahnite ho von, ako 
je naznačené šípkami

Prístup k ovládaciemu panelu Vám bude umožnený odstránením 
bočného panelu.

Obrázok 1. Zabalený chladič. 

Obrázok 2. Odstráňte skrutky M8. 

Obrázok 3. Zdvihnite nahor a potom vytiahnite. 

Obrázok 4. Zapáčte pomocou skrutkovača. 
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5. SPODNÁ ČASŤ ECOCOOLER-A - PRIPOJOVACIE MÉDIA

Inštalácia EcoCooler-a vyžaduje pripojenie všetkých prvkov uvedených na obrázku 5. Spôsoby inštalácie sú zahrnuté v 
druhej časti tohto manuálu. Rozmery možno získať z technickej schémy v Prílohe A.

Obrázok 5. Usporiadanie prvkov na spodnej časti EcoCooler-a. 

6. POŽIADAVKY NA  PRIPOJENIE

Táto časť detailne opisuje ako sú prvky spájané.

VODA

Voda musí byť pripojená do chladiča pomocou flexibilného potrubia priemeru 15mm z mestskej siete, tlak vody medzi 
1 a 7 bar. Flexibilná hadica, znázornená na obrázku 6, je dodávaná s EcoCooler-om a je odporúčaná pre pripojenie 
prívodného ventilu vody k 15mm prípojke, aby sa zabránilo namáhaniu šróbenia ventilu. Odporúča sa tiež, aby bol 
osadený dvojitý spätný ventil v prívode vody.

Obrázok 6. Ohybná hadica s integrovaným uzatváracím ventilom a 15mm kovovým pripojením. 
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Obrázok 7. Zostava šróbenia. 

ELEKTRICKÁ ENERGIA

EcoCooler vyžaduje 240V AC 13A jednofázové napájanie, chránené prúdovým chráničom (RCD) alebo prúdovým 
chráničom (RCCB).  Ten je pripojený k externému izolátoru upevnenému ku konštrukcii chladiča, ako je znázornené na 
obr. 8 a 9.

Obrázok 8. Vloženie jednofázového napájacieho kábla 240V 13A. 

Obrázok 9. Pripojenie hlavného napájania EcoCooler-a cez vypínač.
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VYPÚŠŤACÍ VENTIL

Je súčasťou dodávky, vypúšťací ventil je elektricky pripojený k ovládaciemu panelu, ale vyžaduje, aby bol mechanicky 
namontovaný na spodnú časť nádrže s gumenným tesnením na oboch stranách, ako je znázornené na obrázku 10.

Obrázok 10. Mechanická montáž vypúšťacieho ventilu do vaničky.

KÁBEL NÁSTENNÉHO OVLÁDAČA

30m 16-žilový ovládací kábel je stočený a pripevnený k spodnej časti chladiča. Ten je spojený s ovládacím boxom
cez konektory zodpovedajúcich farieb. Schéma zapojenia a ďalšie podrobnosti o riadiacich systémoch sú popísané v
druhej časti.

Ovládací kábel je možné predĺžiť až na 500m pomocou štandardného multi-core kábla. Pripojenie k riadiacej jednotke je 
konektromi 2.8mm x 0.5mm.
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7. INŠTALÁCIA ECOCOOLERA NA BUDOVÁCH

Každý produkt EcoCooling vyžaduje inú metódu fyzickej inštalácie a tie sú podrobne popísané v tejto kapitol.

ECPD – ECOCOOLER SO SPODNÝM PRIPOJENÍM

Obrázok 13 znázorňuje štandardnú inštaláciu jednotky ECPD. Spodná časť chladiča sa pripája priamo na štandardné 
645mm štvorcové potrubie. Pripojovacie body sú znázornené na obrázku 24. Podporné konzoly musia byť nainštalované 
na spodnej strane chladiča, ktorá nesie váhu vody v nádržke. Dodatočná podpera zabraňuje plastickej deformácii 
EcoCooler-a z dlhodobého namáhania v ťahu.

Obrázok 13. Inštalácia ECPD EcoCoolera.

Obrázky 14 a 15. Fotky typickej strešnej inštalácie ECPD. Hmotnosť chladiča sa opiera o spodnú stranu strechy.
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ECPT – ECOCOOLER S VRCHNÝM PRIPOJENÍM

Prechod ventilátora s nerezovej ocele na vzduchovod je umiestnený na vrchnej časti EcoCooler-a ECPD.

Obrázok16. Štandardný chladič ECPT. 

Obrázok 17 znázorňuje štandardný spôsob podopretia chladiča s vrchným pripojením; v spodnej časti sú štyri podporné 
body vzdialené od seba 920mm. Podporný rám musí byť vyrobený tak, aby vyhovoval inštalácii ako je zobrazené na 
obrázku 18. Pri inštalácii je nutné dodržať nasledujúce body:

1. Rámová konštrukcia nad EcoCooler-om podopiera rozvod vzduchu. Všetky rozvody vzduchu pre chladič s
vrchným pripojením musia byť samonosné – zaťaženie krytu EcoCooler-a bude mať za následok jeho trvalú
deformáciu.

2. Pripojenie flexibilným potrubím sa používa na zníženie prenosu vibrácii medzi chladičom a vzduchovodom.
Vibrácie chladiča s vrchným pripojením sa zvyšujú v dôsledku vyššieho ťažiska vysokorýchlostného
ventilátora, a preto sa odporúča, aby sa použilo pripojenie flexibilným potrubím.

3. Vrchný montážna doska vyžaduje, aby sa po inštalácii zabránilo vplyvom počasia prenikaniu vlhkosti. To možno
dosiahnuť použitím silikónového tesnenia .

Obrázky 17 až 19. Obrázky znázorňujú rozmery, nosný rám pre podopretie EcoCoolera s flexibilným pripojením a fotografiu typickej inštalácie.
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ECPS – ECOCOOLER  BOČNÝM PRIPOJENÍM

 Prechod ventilátora s nerezovej ocele na vzduchovod je umiestnený na bočnej časti EcoCooler-a ECPD.  VZT potrubie 
môže byť uchytené priamo na kryciu dosku alebo na kruhový nádstavec s vnútorným priemerom 600mm.

 Všetky rozvody vzduchu pre chladič s bočným pripojením musia byť samonosné – zaťaženie krytu
EcoCoolera bude mať za následok jeho trvalú deformáciu, ktorá bude pravdepodobne mať za následok
narušenie vyváženia ventilátora.

Obrázok 20. Štandardný chladič ECPS. 

Obrázok 22 znázorňuje štandardný spôsob podopretia chladiča s bočným pripojením; na spodnej časti sú 4 podporné 
body v tvare jímky vzdialené od seba 940mm, pre uchytenie podporného rámu (podpornej konštrukcie). Podporný rám 
musí byť vyrobený tak, aby vyhovoval inštalácii ako je zobrazené na obrázku 22.

Obrázky 21 a 22. Obrázok znázorňuje rozmery a typickú inštaláciu ECPS na nosnom ráme. TZB pr
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UMIESTNENIE

Je dôležité, aby:

 EcoCooler bol inštalovaný v mieste, kde je privádzaný vzduch
bez dymu, prachu, výfukových plynov atď.

 EcoCooler bol inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od výfuku
vzduchotechniky, aby sa zabránilo recyklácii teplom nasýteným
vzduchom, ktorý by výrazne znížil výkon.

 EcoCooler bol inštalovaný s minimálnou vôľou 300mm na
všetkých stranách, aby bolo zabezpečené dostatočné prúdenie
vzduchu okolo chladiča a prístup pre údržbu. Všetky strany
musia byť odnímateľné kvôli údržbe, a strana s ovládacím
panelom musí byť dostupná s dostatočným servisným
priestorom.

 EcoCooler bol nainštalovaný dostatočne vysoko, aby mohol byť 
pripojený odvod vody – minimálne 150 mm nad úrovňou 
strechy na strane vody, ako je znázornené na obr. 23.

 Odvod vody nevyžaduje žiadnu filtráciu.

PODOPRETIE

EcoCooler je navrhnutý tak, aby bol podopieraný bežným štvorhranným 
potrubím s nominálnymi vonkajšími rozmermi 645 x 645 mm. VZT 
potrubie môže byť pripevnené k jednotke pomocou skrutiek k 8 
prichystaným bodom na jednotke, znázornené na Obrázku 24.

Rohy EcoCoolera musia byť podoprené pomocou dodaných držiakov, 
ako je znázornené na Obrázku 25. Konzola by mala byť pripojená k 
potrubiu pomocou samorezných skrutiek a nožičky na každom rohu 
primeraným spôsobom upravené.

ZABEZPEČENIE

Inštalácia EcoCoolera na potrubie môže byť vykonané pomocou 
samorezných skrutiek M8 20mm; odporúča sa, aby sa vkladali aspoň 3 
na každú stranu, ako je uvedené na obrázku 13 na strane 10.

Obrázok 23. Umiestnenie na šikmej streche. 

Obrázok 24. Umiestnenie bodov pripojenia. 

Obrázok 25. Pomocné inštalačné úchyty. 

Figure 16. Supports fixed to the duct.

Odvod
Voda
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8. PRIPOJENIE NÁSTENNÉHO OVLÁDAČA

Nástenný ovládač je dodávaný zabalený vo vnútri chladiča. 16-žilový kábel je pripojených k dvom svorkovniciam vo 
vnútri nástenného ovládača. Alarm a Časovač musia byť premostené, ako je znázornené nižšie, inak sa chladič 
nespustí.

Alarm - šedá

Vlhkostat - biela/čierna

Termostat - oranžová/čierna

Alarm - žltá/čierna
Common - červená/čierna

Timer - zelená/čierna

Lamp Common - biela
Power - ružová
Cooling - modrá
Mode - purpurová

Spoločný - čierna
Rýchlosť 1 - hnedá
Rýchlosť 2 - červená
Rýchlosť 3 - oranžová
Rýchlosť 4 - žltá
Rýchlosť 5 - zelená

Nástenný ovládač

Obrázok 26. Schéma zapojenia nástenného ovládača 

Obrázky 27 a 28. Fotografie pripojeného nástenného ovládača, vrátane napr. vlhkostatu a termostatu.
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AUTOMATICKÉ TLAČIDLO

Ak nebude inštalovaný termostat pre automatickú jednotku, tlačítko "AUTO" by sa malo odstrániť a diera po tlačítku 
vyplniť záslepkou.

PRIPOJENIE EXTERNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Alarm, Časovač, Termostat a Vlhkostat musia byť spojené beznapäťovým kontaktom pomocou kábla červenej/čiernej  
farby a nuláka. Môžu byť pripojené v nástennom ovládači, ako je znázornené na obrázku 26 a 27 na strane 14, alebo 
priamo na EcoCooleri vnútri hlavnej ovládacej skrine (schéma zapojenia v Prílohe B a C).

Alarm – toto pripojenie sa používa so systémami ako sú požiarne hlásiče a detektory dymu, k vypnutiu jednotky 
nadradeným systémom MaR. Ak je pripojenie prerušené, ventilátor sa zastaví a EcoCooler vypustí vodu. Na nástennom 
ovládači sa objaví alarm 6 krát a na hlavnej doske sa objaví "6" na Led displeji. 
Poznámka:

 Pre chod jednotky musí byť alarm premostený.
 Ak ja použitý iba kontakt Alarm, tak Časovač musí byť premostený.
 Funkcia Alarm pracuje v manuálnom aj automatickom režime.

Timer – Zabezpečuje zapnutie a vypnutie chladiča. Pre chod chladiča musia byt svorky spojené. Ak dôjde k prerušeniu 
kontaktu zobrazí sa na Led dispelji na hlavnej doske "to".

Termostat – prepína EcoCooler ON/OFF keď sú splnené podmienky teploty vzduchu. V automatickom režime, 
keď teplota vzduchu stúpne nad úroveň nastavenú na termostate, EcoCooler sa prepne na 3-tí rýchlostný stupeň. 
Riadiaci systém potom kontroluje stav termostatu každých 10 minút a nasledujú možné stavy:

a. Teplota vzduchu je vyššia ako nastavená hodnota – termostat ukazuje zopnutý kontakt. Chladič zvýši
otáčky ventilátora o jeden krok až do maximálnej rýchlosti 5.

b. Teplota vzduchu je nižšia ako nastavená hodnota – termostat ukazuje rozopnutý kontakt. Chladič
bude znižovať otáčky ventilátora o jeden krok, kým nezastane na rýchlosti 1/VENT, alebo sa vypne
úplne.

Pokiaľ nie je použitý termostat, potom tento kontakt musí byť premostený.

Vlhkostat – prepína funkcie chladiča (a cirkulácie vody) ON/OFF keď sú splnené nastavené podmienky vlhkosti. V 
automatickom režime, keď relatívna vlhkosť vzduchu stúpne nad úroveň nastavenú na vlhkostate, EcoCooler sa prepne 
do režimu odvetrania. Riadiaci systém potom kontroluje vlhkostat každých 10 minút a nasledujú akcie:

a. Relatívna vlhkosť je vyššia ako nastavená hodnota – vlhkostat ukazuje rozopnutý kontakt. EcoCooler
zostane v režime odvetrávania s vypnutou cirkuláciou vody.

b. Relatívna vlhkosť je nižšia ako nastavená hodnota – vlhkostat ukazuje zopnutý kontakt. EcoCooler
prepne do režimu chladenia, ktorý umožňuje cirkuláciu vody.

Pokiaľ nie je použitý vlhkostat, potom tento kontakt musí byť premostený.TZB pr
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AUTOMATICKÝ REŽIM

V automatickom režime sa rýchlosť ventilátora a režim chladenia nastaví automaticky. Spínač DIP 8 umožňuje 
chladič úplne zastaviť počas chladných období. Predvolené nastavenia sú:

 EcoCooler zostane v režime rýchlosti 1/VENT počas chladných období.
 EcoCooler reaguje podľa stavu vlhkostatu a termostatu, ktorých funkcie sú popísané v predchádzajúcej

časti – Pripojenie externého príslušenstva.
 Je zachovaná plná rýchlosť ventilátora v automatickom režime.

PRIPOJENIE SUNVIC TLX7501

Sunvic TLX7501 poskytuje veľmi jednoduchú a užívateľsky príjemnú termostatickú reguláciu EcoCooler-a. Je nutné 
priviesť 2 žilový kábel s nástenného ovládača do termostatu Sunvic TLX750. Ten prenáša 12V riadiaci signál. Schéma 
zapojenia na obrázku 29 znázorňuje pripojenie EcoCoolera, keď je použitý len termostat, ktorý vyžaduje, aby Alarm, 
Časovač a Vlhkostat boli premostené s nulákom.

Obrázok 29. Schéma zapojenia Sunvic TLX7501.

V termostate sú dve premostenia, ktoré môžu byť odstránené. Sú tam malé hnedé káble, ktoré je možné prerušiť. 
Tým je možné zmeniť minimálnu nastavenú teplotu z 5 na 16°C a zmení vykurovací a chladiaci status jednotky.

EcoCooler má variabilné nastavenie pre automatické ovládanie. Ak je spínač DIP 8 v dolnej polohe bude chladič bežať v 
prvom rýchlostnom stupni v režime chladenia. Ak je spínač DIP 8 v hornej polohe EcoCooler zastaví režim chladenia.

PRIPOJENIE POMOCOU EBERLE 7001

Eberle 7001 poskytuje veľmi jednoduchú a užívateľsky príjemnú termostatickú a vlhkostnú reguláciu EcoCooler-a. Je 
nutné priviesť 3 žilový kábel z nástenného ovládača do vlhkostatu Eberle 7001. Ten prenáša 12V riadiaci signál. Schéma 
zapojenia na obrázku 30 znázorňuje pripojenie EcoCooler-a, keď je použitý termostat a vlhkostat Eberle, ktorý 
vyžaduje, aby Alarm, Časovač boli premostené s nulákom.

EcoCooler má variabilné nastavenie pre automatické ovládanie. Ak je spínač DIP 8 v dolnej polohe bude chladič bežať v 
prvom rýchlostnom stupni v režime chladenia. Ak je spínač DIP 8 v hornej polohe EcoCooler zastaví režim chladenia.TZB pr
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Obrázok 30. Schéma zapojenia Eberle 7001. 

AUTOMATICKÉ SPUSTENIE ODVODNÉHO VENTILÁTORA

To sa zvyčajne používa na dosiahnutie vyváženého ventilačného systému. Táto funkcia je znázornená na obrázku 30 a je 
znázornená na schémach v Prílohe B a C.

AC
SPARE

B

JP1

N
L

Obrázok 31. The SPARE terminals on the EcoCoolers printed circuit. 

Pripojenie môže byť zapojené 2 rôznymi spôsobmi:

a. Ak chcete odoslať beznapäťový riadiaci signál, použite svorky A a C. To poskytuje beznapäťový kontaktný spínač
chránený 1A poistkou. Táto poistka môže byť zvýšená na maximálne 8A použitím 20mm poistky (RS
komponenty obl.č 542 – 1480).

b. Ak chcete odoslať 240V (AC) riadiaci signál, použite svorky A a B. To umožňuje swich JP1, riadiaci signál
240V(AC) je k dispozícii na svorke A a svorka B je neutrál. NEZVYŠUJTE veľkosť poistky nad 1A. Pre túto funkciu
je nutné použiť ďalšiu kabeláž.

10. OSTATNÉ ZARIADENIA

Je niekoľko zariadení, ktoré môžu byť nainštalované v EcoCooler-i na pomoc pred hlukom a s hygienického hladiska.

3 LOPATKOVÝ VENTILÁTOR – ECP 09-02

Hladinu hluku produkovanú otáčaním ventilátora možno znížiť inštaláciou 3 lopatkovým ventilátorom, ako je 
znázornené na obr. 32. Existujúci ventilátor môže byť zdemontovaný.

1. Vyskrutkovaním matice na hriadeli motora v strede ventilátora.
2. Ventilátor sa stiahne z hriadele pomocou sťahováka.
3. Pôvodný ventilátor môže byť vymenený ze 3-lopatkový ventilátor.
4. Podložky sú dodávané spolu s ventilátorom a musia byť inštalované ako je znázornené na obr. 33. Dve

najväčšie pri ventilátor, potom menšie, pružinová podložka a nakoniec malé podložky pred poistnou
maticou.

5. Nový ventilátor potom môže byť nasunutý na hriadeľ a utiahnutý maticou.
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Obrázky 32 a 33. EcoCooler ECPS vybavený 3 lopatkovým ventilátorom a usporiadanie  podložiek pre zabezpečenie.

ANTI-VIBRAČNÉ ÚCHYTY

Vibrácie a hluk s EcoCooler-a môžu byť znížené s použitím antivibračných úchytov, ktoré sú inštalované medzi 
montážny rám motora a ventilátor, ako je znázornené na obr. 34.

Obrázok 34. Antivibračné úchyty nainštalované medzi motorom a EcoCoolerom. 

VZDUCHOVÉ FILTRE

Pre zvýšenie úrovne filtrácie sú k dispozícii vzduchové filtre ako obal okolo vonkajšej strany EcoCoolera, ako je 
zobrazené na obr. 33 a 34. EcoCooler ECPD a ECPT vyžadujú 4 vzduchové filtre, ktoré sú upevnené pomocou suchého 
zipsu a elastického upevnenia.
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Obrázok 35. 4 obojstranné vzduchové filtre inštalované na štandardný EcoCooler ECPD.

ECPS EcoCoolers s bočným vývodom vyžaduje trojstranný filter. filter sa zaistí elastickou šnúrkou okolo kolíkov, ktoré 
sú na strane bočného vývodu ako je znázornené na obr. 36 a 37. Kolíky so skrutkami M8 sú dodávané spolu s filtrom 
vzduchu. Tieto kolíky je potrebné nainštalovať do vopred pripravených otvorov.

Staršie modely EcoCooler-ov vyžadujú vyvŕtať otvory na prichytávacie kolíky. Každá strana vyžaduje vyvŕtať celkovo 7 
otvorov, 5cm od okraja prenosného prvku ventilátora v 11cm vzdialenostiach. 

Obrázky 36 a 37. Inštalácia vzduchového filtra na 3 strany ECPS EcoCoolera. Upevňovacie kolíky sú umiestnené v 11cm intervaloch, 5cm od 
okraja prenosného prvku ventilátora po oboch stranách.

9. KONFIGURÁCIA ECOCOOLER-A

Všetky premenné parametre sú nastavené zmenou polohy DIP prepínačov umiestnených na hlavnou ovládacom 
paneli. Tieto zmeny môžu byť vykonané iba pri vypnutej el. energie po dobu minimálne 5 sekúnd.TZB pr
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Obrázok 32. Ovládanie EcoCoolera je pomocou DIP prepínačov umiestnených v hlavnej ovládacej skrini.

Spínač Štandardne Funkcia
1 Off Predvhčenie
2 Off Slanosť 1

3 On Slanosť 2

4 On Slanosť 3

5 Off 24 hod. cyklus sušenia
6 Off Off rýchlosť 1390 On max. rýchlosť 1200

7 Off Off rýchlosť 1390 On max rýchlosť 1000

8 Off Umožňuje úplné zastavenie v Auto

SPÍNAČ DIP 1:

SPÍNAČE DIP 2, 3 A 4: NASTAVENIE SLANOSTI

Všimnite si, že stanovený počet cyklov sa zobrazí na ovládacom paneli LED na cca 3 sekundy po prvom zapnutí.

Režim môže byť použitý za určitých podmienok a tým zlepšiť prevádkovú hygienu EcoCoolera. Prepínač DIP 5 dovoluje 
programu EcoCoolera vyschnúť na 30 minút v priebehu každých 24 hodín nepretržitej prevádzky.

20 | 

Tým, že sa cirkulačná voda z EcoCoolera odparuje, zvýšuje sa koncentrácie soli. Chladiaca jednotky pri dosiahnutí 
nastavenej hodnoty koncentrácie, vypúšťa vaničku, aby sa predišlo usadzovaniu vodného kameňa. Koncentrácia 
sa určuje objemovo pomocou sondy vodnej hľadiny.

Dip prepínače 2, 3 a 4 riadia počet napúšťacích cyklov pred vypustením do kanalizácie. Faktor koncentrácie musí byť 
vypočítaný na základe anylýzy používanej vody pre zvlhčovanie. Predvolené nastavenie z výroby je: 2 off, 3 on, 4 on
čo je 30% intenzita vypúšťania.

PREDVLHČENIE

Na začiatku režimu chladenia, cca 5 minút pred spustením ventilátora, EcoCooler spustí cirkuláciu úžitkovej vody a
navlhčí filtračnú vložku.

SPÍNAČ DIP 5: 24 HOD. REŽIM VYSUŠENIA
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SPÍNAČE DIP  6  A  7   : OBMEDZENIE  RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

SPÍNAČ DIP  8: PODMIENKY AUTOMATICKÉHO ZASTAVENIA

10. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Obrázok 38. Testovací spínač umiestnený na bočnej strane hlavnej riadiacej jednotky EcoCoolera.

BEŽNÉ ČISTENIE

Vyčistite a odstráňte nečistoty z chladiča a nádržky stlačením testovacieho spínača na 7 sekúnd. Systém otvára 
prívodné a vypúšťacie ventily súčasne. Koniec čistenia je jedným stlačením spínača.

TESTOVACIA  PREVÁDZKA

Pomocou nich je možné obmedziť maximálne otáčky ventilátorá, napríklad na zníženie celkového výkonu alebo hluku.

 DP6 – Obmedzuje rýchlosť ventilátora na 1200rpm 
 DP7 – Obmedzuje rýchlosť ventilátora na 1000rpm

 V režime "AUTO" , chladiaca jednotka po dosiahnutí požadovaného stavu beží na najnižších otáčkach 1 - 
prednastavené z výroby .  Prepnutím dip prepínača 8 sa chladiaca jednotka úplne vypne po dosiahnutí požadovaného 
stavu.

Chladič je čistý, bola spustená testovacia prevádzka, kontrola ovládania a následne kontrola vzdialených 
komponentov. Skúšobný test je spúšťaný pomocou testovacieho spínača, ktorý sa nachádza na bočnej strane hlavnej 
riadiacej jednotky EcoCoolera, ako je zobrazené na obr 38.

Skúšobná prevádzka môže byť spustená stlačením testovacieho spínača na 5 sekúnd. Skušobná prevádzka môže byť 
ukončená kedykoľvek po stlačení spínača. Stav prevádzky je zobrazený na LED displeji nachádzajúcom sa na hlavnom 
ovládacom paneli.

TZB pr
od

uk
t s

.r.o
.

TZB produkt s.r.o., Hollého 296/18, Sokolovce 922 31, www.tzbprodukt.sk



22 | 

1 FÁZA – SKÚŠKA VENTILÁTORA

2 FÁZA  – SKÚŠKA VYPÚŠŤANIA

3 FÁZA  – SKÚŠKA VENTILU

Ventil prívodu vody sa otvorí na 17 sekúnd a na LED displeji sa objaví správa "V".

4 FÁZA – SKÚŠKA SONDY HLADINY VODY

Ventil prívodu vody zostane otvorený a chladič naplní na úroveň H (tretia úroveň). LED displej zobrazí "L1", potom 

"L2", tak ako hladina vody postupne zdvíha plaváky. Prívodný ventil uzavrie pri "L3".

5 FÁZA  – SKÚŠKA OBEHOVÉHO ČERPADLA

Ak je dosiahnutá hladina sondy "H", obehové čerpadlo beží po dobu 10 sekúnd a na LED displeji sa zobrazí "Ci".

ĎALŠIE KONTROLY

1. Skontrolujte funkciu chladiča s tlačidlom Automatické vypnutie:
a. Power - Prepína chladič zapnúť/vypnúť. Tlačidlo by sa malo pri prevádzke rozsvietiť.
b. Rýchlosť ventilátora - stanovuje päť rôznych rýchlostí.
c. Cool - umožňuje funkciu chladenia.
d. Auto – spúšťa Automatický režim.

Ventilátor beží postupne na každú z piatich rýchlostí od nízkej po vysokú, každú rýchlosť udrží na približne 4 sekundy a 
potom sa zastaví.  Na LED displeji sa zobrazí zodpovedajúca rýchlosť ventilátora ‘F1’, ‘F2’, ‘F3’, ‘F4’ a ‘F5’. Všimnite si, 
že kontakty zopnú v tomto poradí.

Vypúšťací ventil sa otvorí na 7 sekúnd a potom sa zavrie, na LED displeji sa objaví správa "Dr".  Všimnite si, že obehové

 čerpadlo je v prevádzke rovnaký čas ako odtokový ventil.

6 FÁZA  –  KON TROLA PRETEČENIA

Poslednú fáza skúšky overí, či prepad vody a alarm fungujú správne. Keď na LED displeji bliká "L4":

1. Ručne zdvihnite  plavák hladiny vody.
2. Tým sa zastaví testovacia prevádzka.
3. Chladič vypustí vodu z vaničky.
4. Alarm 2 je znázornený a uchovávaný na hlavnej riadiacej doske LCD obrazovky.
5. Ukončenie testovacej prevádzky.

Vykonaním vyššie uvedenej skušobnej prevádzky sú všetky kľúčové komponenty overené. Všimnite si, že 
prevádzka môže byť spustená pri otvorených kontaktoch časovača, alarmu a pri výstražných signáloch. Ak 
skúšobný proces beží a chladič nebude fungovať normálne, skontrolujte zapojenie a kontinuitu alarmu, časovača 
a všetkých vzdialých komponentov.
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a. Alarm – ukazuje 6 ak je kontakt alarmu otvorený.

b. Timer - "to" ukazuje ak je kontakt časovača otvorený.
c. Termostat a hygrostat možno overiť len v automatickom režime.
d. Termostat - "t" ukazuje, keď je termostat otvorený - pri nízkej teplote.
e. Hygrostat - "h" ukazuje, keď je hygrostat otvorený - pri vysokej vlhkosti.

3. Skontrolujte, či je chladič vodorovne. Chladič je navrhnutý tak, aby bol uložený na horizontálne rovnej
podložke. Ak nie je vodorovne, nemusí kontrola vody pracovať správne.

4. Skontrolujte, či sú vložky riadne usadené vo svojich bočných rámoch a o nič sa nedotýkajú. Aby sa zabezpečila
efektívna prevádzka, musia byť správne umiestnené.

5. Odporúča sa, aby bola vedená evidencia prevádzky. Vzor záznamu je uvedená v prílohe D.

11. ÚDRŽBA

Odporúča sa EcoCoolers pravidelne servisovať.  Perióda údržby závisí na kvalite vody, čistotu ovzdušia a frekvencií 
užívania.  Za normálnych podmienok sa predpokladá servisná starostlivosť každých 6 mesiacov, pričom je zaručená 
spoľahlivosť, efektívnosť a hygienická prevádzka chladiča. Ak je EcoCoolers často zaťažovaný, je potrebné vykonávať 
údržbu častejšie.

POSTUP ÚDRŽBY

PR ÍPRAVA  ECOCOOLERA  PRED ÚDRŽBOU

1. Uistite sa, či je EcoCooler je pri údržbe bez prívodu vody.  Všetka voda bude vypustená
automaticky.

2. Chladič je elektricky izolovaný externým spínačom nainštalovaným na spodnej strane chladiča, zobrazený na
obr 8.

3. Odstráňte bočný panel podľa postupu opísaného v kapitole 4. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu
panela a filtrov.

ČISTENIE  ECOCOOLERA

KONTROLA ZVLHČOVACÍCH VLOŽIEK 

Zvlhčovacie vložky by mali byť vymenené, ak:

1. Sú mechanicky poškodené.
2. Sú znečistené vzduchu tak, že sa nedajú vyčistiť prúdom vody.

e. Tlačidlo Cool a Auto svieti iba vtedy, ak je zapnuté tlačidlo POWER.
2. Všetky vzdialené komponenty možno skontrolovať pomocou LED na hlavnom ovládacom paneli:

1. Vyčistite a odstráňte zo všetkých povrchov prípadné usadeniny.
2. Pomocou ‘Čistiaceho módu’ popísaného v časti 10 bežné čistenie.

3. Poznámka k nastaveniu slanosti:  ak sa usadzuje väčšie množstvo vodného kameňa v nádržke a na 
komponentoch, potom je nutné z intenzívniť pomer privádzanej a odvádzanej vody.TZB pr
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3. Obsahujú veľa soli alebo vodného kameňa.
4. Ich účinnosť je znížená na neprijateľnú hodnotu.

VÝMENA VLOŽKY

1. Vyberte vložku zdvihnutím z bočných nosných rámov.
2. Vyčistite dôkladne bočný rám.
3. Položte novú vložku do rámu s distribučnou vrstvou nahor.

ČISTENIE HMYZU

1. Odstráňte opatrne hmyz z bočných rámov.
2. Vyčistite ich nízkym tlakom vody.
3. Skontrolujte a vymeňte niektorú z vložiek, ak sú poškodené.
4. Položte vložky späť do rámu.

KONTROLA NASTAVEN Í

1. Poznačte si nastavenie prepínača DIP do záznamového listu.
2. Potvrďte všetky zmeny odlisujúce sa od továrenského nastavenia.

RE-ŠTART  ECOCOOLERA

12. ZIMNÁ PREVÁDZKA

EcoCooler môže byť poškodený v dôsledku nízkych teplôt. Odporúča sa, aby bol hlavný prívod vody izolovaný a 
EcoCooler úplne vypustený. Odstráňte vypúšťací ventil, aby sa zabránilo zhromažďovaniu dažďovej vody.

13. DIAGNOSTIKA

Ak bliká svetlo na kontrolnom paneli, je aktivovaný alarm. Počet bliknutí indikuje stav alarmu.

1 BLIKNUTIE POMALÉ NAPÚŠŤANIE

Spustite testovaciu prevádzku, skontrolujte tlak prívodu vody a skontrolujte filter vody.

2 BLIKNUTIA PRETEKANIE

Spustite testovaciu prevádzku a skontrolujte funkčnosť sond hladiny vody, prívodu vody a vypúšťací ventil.

1. Zapnite sieťové napájanie.
2. Spustite testovací mód na kontrolu prevádzky chladenia (popísané v sekcii 10. uvedenie do prevádzky na strane 21).

3. Vymeňte bočné rámy a upevňovacie skrutky.
4. Skontrolujte funkciu ovládania.
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Spustite testovací režim a skontrolujte funkčnosť sond hladiny vody. Vyčistite ich.

4 BLIKNUTIA POMALÉ ODPAROVANIE

Spustite testovací režim a skontrolujte funkčnosť obehového čerpadla.

5 BLIKNUTIA POMALÝ ODTOK

6 BLIKNUTIA EXTERNÝ ALARM

Zvyčajne je spojený s požiarnym poplachom. Skontrolujte pripojenia.

14. RIEŠENIE PROBLÉMOV ECP

Tabuľka riešenia problémov ECP

Problém Príčina Možné riešenie

EcoCooler sa nespustí.

Žiadna externá chyba nebola nájdená, no 
ovládací panel stále vykazuje poruchu.

Skontrolujte prepojenie alarmu s 
časovačom, ako je znázornené na 

obr. 27 na strane 14.

nevyžaduje sa žiadna akcia.

Elektrické napájanie bolo prerušené.

Skontrolujte, či RCD alebo RCCB nie 
sú vypnuté.

Skontrolujte, či je zapnutý vypínač, 
ktorý sa nachádza na panely 

EcoCoolera.
Skontrolujte, či je zapojené napájanie 

na ovládanie.
EcoCooler je stále v testovacom režime.

Spustite režim ešte raz alebo 
vypnite EcoCooler.EcoCooler je stále v čistiacom režime.

EcoCooler 
nepracuje efektívne. Filtre sú špinavé. Vyčistite filtre v súlade s návodom 

na čistenie EcoCoolera, v prípade 
potreby ich vymeňte.

Vzduch 
produkovaný 
EcoCoolerom 

zapácha.

Filtre sú špinavé.

Neodteká voda.
Spustite testovací mód na kontrolu 

funkčnosti vypúšťacieho ventilu.

3 BLIKN UTIA Sonda  vodnej  hľadiny  je  mimo  sekvencie

Spustite testovací režim a skontrolujte funkčnosť odtokového ventilu, plaváka vodnej hľadiny a 
elektromagnetického napúšťacieho ventilu.

Predvlhčenie bolo povolené.
Ventilátor sa nespustí pokiaľ voda 
nebude cirkulovať aspoň 5 minút - 
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Ventilátor sa dotýka 
difúzora.

Uistite sa, či sú lopatky 
ventilátora správne osadené.

Ventilátor je nesprávne nainštalovaný. Nastavte upevňovacie body na 
motore ventilátora.

Motor sa nespustí alebo 
sa spustí s vibráciami. Chybný môže byť kondenzátor, motor, transformátor alebo ovládací panel.

Lopatky ventilátora sú nesprávne uložené.
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PRÍLOHA A – TECHNICKÝ VÝKRES ECP ECOCOOLERA
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PRÍLOHA C – OVLÁDACÍ PANEL

EcoCooler je dodávaný so všetkými komponentmi pripojenými k ovládaciemu panelu. Pripojenia sú označené na 
prednej strane ovládacieho panela.

Celé ovládanie je prístupné na prednom panely ovládacej nástennej skrinky

Rýchlosť
ventilátora

Nastavuje rýchlosť
ventilátora

Cooling
Prepína režim 

vetrania a 
chladenia

Alarm
Počet bliknutí 

značí typ 
poruchy

Auto/Manual
Prepína 

automatický 
režim 

externého 
regulátora

Power
Zapína 

pohotovostný 
režimTZB pr
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uk

t s
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Nastavenie

Spínač Štandardne Funkcia Aktuálne
1 Off Predvlhčenie Off □  On □ 

2 Off Slanosť 1 Off □  On □ 

3 On Slanosť  2 Off □  On □ 

4 On Slanosť  3 Off □  On □ 
5 Off 24 hod. cyklus sušenia Off □  On □ 
6 Off Off rýchlosť 1390 On max. rýchlosť 1200 Off □  On □ 
7 Off Off rýchlosť 1390 On max rýchlosť 1000 Off □  On □ 
8 Off Umožňuje úplné zastavenie v Auto Off □  On □ 

Ovládanie 

Skontrolujte funkčnosť týchto položiek pomocou testovacej funkcie prepínača.

Inštalačný technik
Inštalačná firma
Dátum

PRÍLOHA D – ECOCOOLER ZÁPIS ÚDAJOV

Zápis údajov

 Snímač kontroly vodnej hľadiny Áno □  Nie □ 
Snímač kontroly vodnej hladiny - manuálna kontrola 4-tej úrovne  Áno □   Nie □

Päť  rýchlosti  ventilátora Áno  □  Nie  □

 Elektromagnetický ventil napúšťania vody Áno □  Nie □

Obehové  čerpadlo Áno  □  Nie  □

Vypúšťací  ventil Áno  □  Nie  □

DIP prepínača, ktorý sa nachádza v hlavnom ovládacom paneli. Je potrebné skontrolovať, či  továrenské nastavenie 
vyhovuje kvalite vody alebo je nutné zmeniť konfiguráciu podľa tvrdosti používanej vody - uvedené v tabuľke.

Inštalácia

Chladič musí byť inštalovaný vodorovne a bezpečne pripevnený k potrubiu. Všetky elektrické zariadenia, vodovod a kanalizácia musia 

byť v súlade s miestnymi predpismi na inštaláciu a inštalované kvalifikovanou osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou .

Je chladič inštalovaný vodorovne? Áno □  Nie □

Je chladič bezpečne pripevnený k potrubiu? Áno □  Nie □ 
Sú všetky súčasti správne nainštalované a bezpečné? Áno □  Nie □ 

Model chladiča
Názov projektu
Spoločnosť
Umiestnenie
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Testovacie sekvencie

Sekundy 

R
ýc

hl
os

ť 
1

1 ▼ ▼ 

2 ▼ ▼ 

3 ▼ ▼ 

4 ▼ ▼ 

5 ▼ ▼ 

6 ▼ ▼ 

7 ▼ ▼ 

8 ▼ ▼ 

9 ▼ ▼ 

10 ▼ ▼ 

11 ▼ ▼ 

12 ▼ ▼ 

13 ▼ ▼ 

14 ▼ ▼ 

15 ▼ ▼ 

16 ▼ ▼ 

17 ▼ ▼ 

18 ▼ ▼ 

19 ▼ ▼ 

20 ▼ ▼ 

21 ▼ ▼ 

22 ▼ ▼ 

23 ▼ ▼ 

24 ▼ ▼ 

25 ▼ ▼ 

26 ▼ ▼ 

27 ▼ ▼ 

28 ▼ ▼ 

29 ▼ ▼ 

30 ▼ ▼ 

31 ▼ ▼ 

32 ▼ ▼ 

33 ▼ ▼ 

34 ▼ ▼ 

35 ▼ ▼ 

36 ▼ ▼ 

37 ▼ ▼ 

38 ▼ ▼ 

39 ▼ ▼ 

40 ▼ ▼ 

41 ▼ ▼ 

42 ▼ ▼ 

43 ▼ ▼ 

44 ▼ ▼ 

45 ▼ 

46 ▼ 

47 ▼ 

48 ▼ 

49 ▼ 

50 ▼ 

51 ▼ 

52 ▼ 

53 ▼ 

54 ▼ 

55 ▼ 

56 ▼ ▼ 

Voda sa plní k LL ▼ 

Voda sa plní k L ▼ 

Voda sa plní k H ▼ 

1 ▼ 

2 ▼ 

3 ▼ 

4 ▼ 

5 ▼ 

6 ▼ 

7 ▼ 

8 ▼ 

9 ▼ 

0 ▼ 

Ručne ovládať HH ▼ 

Jednotka sa vypúšťa ▼ ▼ 

R
ýc

hl
os

ť 
2

R
ýc

hl
os

ť 
3

R
ýc

hl
os

ť 
4

R
ýc

hl
os

ť 
5

N
áh

ra
dn

é

O
dt

ok

Pr
ep

la
ch

ov
é 

če
rp

ad
lo

Ve
nt

il 
V1

Ve
nt

il 
V2

H
la

di
na

 L
L

H
la

di
na

 L

H
la

di
na

 H

O
be

ho
vé

  
če

rp
ad

lo

H
la

di
na

 H
H
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