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OSTRZEśENIE 
-Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w suchych warunkach w celu uniknięcia 
uszkodzeń, poniewaŜ musi być dostępna dla uŜytkownika przez przynajmniej 10 lat. 
-Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji powinny być dokładnie przyswojone przez 
uŜytkownika. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na fragmenty oznaczone słowami 
„NIEBEZPIECZEŃSTWO” oraz „OSTRZEśENIE”, poniewaŜ pominięcie ich moŜe 
spowodować uszkodzenie części i/lub być niebezpieczne dla uŜytkowników. 
-W przypadku napotkania problemów, których nie zawiera ta instrukcja, prosimy o 
niezwłoczne skontaktowanie się z Działem Konsumenta. 
-FAST S.p.A. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane niepoprawnym 
uŜytkowaniem części wynikającym z braku odpowiedniego zapoznania się z instrukcją. 
-Sprzęt powinien być zainstalowany w taki sposób, by nie uniemoŜliwi ć konserwacji i/lub 
napraw. 
Gwarancja nie pokrywa kosztów związanych ze sprzętem podnośniczym wymaganym przy 
naprawach gwarancyjnych. 
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DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 
Deklarujemy, iŜ powyŜszy sprzęt oznakowany jak następuje: ROOFTOP RTS Series jest 
zgodny z następującymi klauzulami: 
 
1.Dyrektywa 97/23/CE – został poddany testom zgodności: 
 A1 
przeprowadzonym przez PASCAL a r.l. (nr 1115) via A.Scarsellini, 13 – 20161 Mediolan 
(certyfikaty nr 020, 10/02/2003); 
 
2.Został zaprojektowany, wyprodukowany i przeznaczony do sprzedaŜy zgodnie z 
poniŜszymi danymi technicznymi: 
Normy zgodności: 

- EN 378: System chłodzący i pompy grzewcze – Wymogi bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska 

- EN 12735: Miedź i stopy miedzi – bezszwowe, okrągłe rury miedziane do 
klimatyzacji i chłodzenia; 

Inne: 
- UNI 1285-68: pomiar oporu rur miedzianych wobec ciśnienia wewnętrznego; 

 
3.Został zaprojektowany, wyprodukowany i przeznaczony do sprzedaŜy zgodnie z 
następującymi dyrektywami EEC: 

- 98/37/EC Bezpieczeństwo urządzenia 
- 73/23/EC Sprzęt o niskim napięciu elektrycznym 
- 89/336/EEC Zgodność elektromagnetyczna 

 
Montagnana, 18/03/2003      Dyrektor 
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OPIS URZĄDZENIA 
Urządzenia „ROOF-TOP” z serii RTS zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami 
inŜynierii mechanicznej zajmującej się przemieszczaniem duŜych mas powietrza typowym 
dla urządzeń przeznaczonych do „duŜych pomieszczeń handlowych” (domy towarowe                   
i supermarkety) oraz do budynków przeznaczonych na wystawy, targi lub na inną działalność 
przemysłową. Urządzenia te, instalowane głównie na dachach lub gdziekolwiek na zewnątrz 
budynku, posiadają następujące zalety: 

- Dzięki umiejscowieniu na zewnątrz budynku nie zajmują przestrzeni wewnętrznej. 
- Posiadają róŜnorodne moŜliwości modulowania pozwalające róŜnicować przepływ 

mas powietrza i dostosować go do danej przestrzeni (np. dział Ŝywności, ubioru). 
- Dzięki moŜliwości kontrolowania nie tylko temperatury, ale teŜ świeŜości, filtrowania 

oraz nawilŜania i suchości powietrza zapewniają komfort na wielu poziomach. 
- Poziom hałasu w pomieszczeniu jest niski dzięki odpowiedniemu wyciszeniu 

urządzenia. 
 

WERSJE, KOMPONENTY 
Klimatyzatory dachowe RTS są dostępne w wersji tylko do chłodzenia oraz do chłodzenia +  
pompa ciepła. 
 
Urządzenia RTS są dostarczane wraz z: 

- Skraplarką wyposaŜoną w wentylator osiowy (6 ramion) oraz kompresor spiralny 
- Zaworami termostatycznymi, filtrami, okularami ochronnymi 
- Syntetycznie karbowanym filtrem G4 (EN779) 
- WęŜownicą bezpośredniego odparowania z pojemnikiem odprowadzającym ciecz 

wykonanym z peralumanu 
- Wentylatorami zasilającymi z wygiętymi do przodu ramionami (008-015), 

bezpośrednio połączonymi poprzez paski trapezowe z krąŜkami nastawnymi(018-046) 
- Regulatorem z mikroprocesorem wyposaŜonym w czujniki i aparaty 
- Panelem elektrycznym 
 
 
OSTRZEśENIE: NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na warunki podczas instalacji oraz 
ustawienie zarówno połączeń hydraulicznych/elektrycznych, jak i źródła elektryczności. 
 
OSTRZEśENIE: Przed pierwszym rozpoczęciem pracy urządzenia (lub po długim okresie 
nieaktywności) naleŜy podgrzewać olej w kompresorze przez przynajmniej 24 godziny za 
pomocą odpowiednich grzejników karterowych.  
 
 
 
 

DOSTĘPNE WERSJE 
Urządzenia RTS są dostępne w 9 róŜnych rozmiarach. 
W połączeniu z kilkoma dostępnymi akcesoriami dodatkowymi, urządzenia RTS mogą 
być dostosowane do wymogów kaŜdej przestrzeni. 
PoniŜsza tabela pokazuje, w jaki sposób dany kod urządzenia łączy się z 21 zakresami 
reprezentującymi dostępne opcje: 
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DOBÓR 
 

Zakres 1,2,3  RTS 
Zakres 4,5,6  Rozmiar 
    008-010-012-015-018-022 
    029-035-046 
Zakres 7   Wersje 
    F – wyłącznie chłodzenie 
    H – pompa ciepła 
Zakres 8*   Pobór energii 

O  3~400V-50Hz; 
V TV1 1~230V-50Hz; 
W  TV2 3~230V-50Hz; 

     Zakres 9   Pojemnik mieszający 
O  wyłącznie recyrkulacja 
SM  pojemnik mieszający z dwudrogową przepustnicą 
SM3...  pojemnik mieszający z trójdrogową przepustnicą 
 Przy róŜnych typach naleŜy zapoznać się z opisem 

akcesoriów i ich kompatybilnością 
     Zakres 10   P Wyłączniki ciśnienia filtrów 
     Zakres 11   Cewki grzewcze 

0 Bez cewek 
1 BRT2 dwurzędowa cewka wodna 
2 BRT3  trójrzędowa cewka wodna 
3 BRE... akumulator. Przy róŜnych typach naleŜy zapoznać się 

z opisem akcesoriów i ich kompatybilnością 
    Zakres 12   Wykonanie cewek 
    0 Cewka  CuAl 
    A BSP  prepatynowane cewki aluminiowe 
    B BSR  cewki miedziane 
    C BSS  ocynowane cewki miedziane 
    Zakres 13   Nawiew powietrza 
    O MP Standardowy nawiew powietrza 
    S  MA Odgórny nawiew powietrza 
    G MI Oddolny nawiew powietrza 
   Zakres 14   0 
   Zakres 15 T TP Trasduktory ciśnienia (w standardzie dla wersji H) 
   Zakres 16 B  DCPR Urządzenie do niskiej temperatury 
   Zakres 17 1 DP Zestaw do osuszania i konserwacji urządzenia po 

uŜywaniu funkcji nagrzewania 
 2 FCH Chłodzenie entalpiczne 
 3 PUC Okablowanie do instalacji urządzenia do 

kontrolowania wilgotności 
4 DP+FCH 
5 PUC+FCH 
6 PUC+DP 

   Zakres 18   Q SQA Sonda jakości powietrza VOC 
     AR Zdalny alarm (standard) 
 PAA MoŜliwość instalacji alarmu ogniowego (standard) 
 PRF MoŜliwość instalacji detektora dymu (standard) 
   Zakres 19                               P PR2 Pilot zdalnego sterowania 
                                               S SSV Nadzór 
                                               R PR2+SSV 
   Zakres 20                               G GP Krata ochronna 
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   Zakres 21                               1 VT Mocowania antywstrząsowe 
                                               2 AVX SpręŜynowe mocowania antywstrząsowe 
                                               3 RC Mocowanie dachowe 
 
 
* Zakres 8 TV1 Skontaktuj się z firmą przy modelach 008-010-02-015-018-022; Nie 

jest dostępny dla modeli 029-035-046. 
                                                TV2 Przy wszystkich modelach naleŜy skontaktować się z producentem. 
Zakres 9                                  SM3I Niedostępny dla modelu 008-010-012-015 
Zakres 13                                MA i MI nie są dostępne dla modelu 008-010-012-015 
Zakres 17                                FCH Tylko w przypadku, gdy model posiada trójdrogowy pojemnik 

mieszający. Nie jest dostępny dla modelu 008-010-012-015-018-022 
                                                PUC MoŜliwość instalacji czujnika wilgotności nie jest dostępna dla 

modelu 008-010-012-015-018-022 
Zakres 17                                DP+FCH Tylko w przypadku, gdy urządzenie jest wyposaŜone w 

trójkierunkowy pojemnik mieszający oraz cewkę wodną lub 
elektryczną; Nie jest dostępny dla modelu 008-010-012-015-018-
022 

                                                PUC+FCH Tylko w przypadku, gdy urządzenie jest wyposaŜone w pojemnik 
mieszający z potrójnym zaworem; Niedostępny dla modelu 008-
010-012-015-018-022 

                                                PUC+DP Tylko w przypadku, gdy urządzenie jest wyposaŜone w  akumulator 
wodny lub spiralny(coil); Niedostępny dla modelu 008-010-012-
015-018-022 

                                                SQA Niedostępny dla modelu 008-010-012-015-018-022 
 
 

CZĘŚCI GŁÓWNE 
 
Legenda 
1 Kompresor 
2 Wymiennik ciepła 
3 Klawiatura kontrolna 
4 Wentylator 
5 Zawór trójdrogowy 
6 Silnik wentylatora 
7 Filtr G4 
8 Wewnętrzny wymiennik ciepła 
9 Cewka grzewcza 
10 Filtr odwadniający 
11 Wskaźnik płynów 
12 Panel elektryczny 
13 Wentylatory 
 
 
 

OPIS CZĘŚCI 
 
CZĘŚCI OBIEGU CHŁODZĄCEGO 
 
KOMPRESOR 
Spiralny kompresor hermetyczny wyposaŜony w grzejnik karterowy jako standardowe 
akcesorium. 
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Opornik jest zasilany automatycznie, kiedy urządzenie pauzuje. Zasilanie nie moŜe być wtedy 
wyłączone. 
 
ZEWNĘTRZNY WYMIENNIK CIEPŁA 
Wykonany z rurek miedzianych i Ŝeber aluminiowych, stabilizowany poprzez mechaniczną 
ekspansję rur. Typ o wysokiej wydajności; Ŝłobiona rura i karbowane Ŝebra w pompie 
grzewczej; gładka rura i turbo-Ŝebra w wersji przeznaczonej wyłącznie do chłodzenia. 
 
WEWNĘTRZNY WYMIENNIK CIEPŁA 
Wykonany z rur miedzianych i Ŝeber aluminiowych; stabilizowany poprzez mechaniczną 
ekspansję rur. Typ o wysokiej wydajności; Ŝłobiona rura i karbowane Ŝebra w pompie 
grzewczej; gładka rura i turbo-Ŝebra w wersji przeznaczonej wyłącznie do chłodzenia. 
 
OSUSZACZ (wyłącznie w wersji z pompą grzewczą) 
Ulokowany po stronie ssawnej kompresora w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi 
powrotami płynu chłodzącego, zalaniem podczas uruchamiania urządzenia oraz działaniem        
w obecności płynów. 
 
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY 
Zawór z kompensatorem przy otworze ewaporatora reguluje przepływ gazu do ewaporatora 
zgodnie z ładunkiem cieplnym zapewniając odpowiedni poziom ciepła pobranego gazu.   
 
FILTR OSUSZAJĄCY 
Mechaniczny filtr wykonany z materiałów ceramicznych i higroskopicznych. Przeznaczony 
do tego, by wyłapywać zanieczyszczenia i ewentualną wilgoć w układzie chłodzącym. 
 
WSKAŹNIK PŁYNÓW 
Wskazuje poziom gazu chłodzącego i obecność wilgoci w układzie chłodzącym. 
 
ZAWÓR SOLENOIDOWY 
Zostaje uruchomiony, kiedy przestaje działać kompresor, by powstrzymać przepływ gazu 
chłodzącego do ewaporatora. 
 
ZAWORY ZAMYKAJĄCE ZASYSANIE PŁYNU ORAZ PRZEPŁYW GAZU (tylko dla 
wersji chłodzącej) 
Te zawory zamykają przepływ chłodziwa, by umoŜliwi ć dodatkowe prace konserwatorskie. 
 
ZAWÓR OBIEGU ZWROTNEGO (dla modeli z pompą grzewczą) 
Zmienia kierunek przepływu chłodziwa podczas zmiany z trybu letniego na zimowy oraz 
podczas cykli odmraŜania. 
 
OBEJŚCIOWY ZAWÓR SOLENOIDOWY (dla modeli z pompą grzewczą) 
Omija zawór termostatyczny podczas cyklu odmraŜania. 
 
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA UKŁADU CHŁODZĄCEGO (tylko dla modeli 018-046) 
Ustawiony do 30 Bar powoduje rozładowanie nadmiernego ciśnienia, gdy poziom ciśnienia 
przekracza normę. 
 
ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY 
Powoduje przepływ chłodziwa tylko w jednym kierunku. 
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OBUDOWA I WENTYLATORY 
 
ZESPÓŁ WENTYLATORÓW KONDENSACYJNYCH 
Wentylatory osiowe są równowaŜone statycznie i dynamicznie. Części wentylatora są 
chronione przed wpływem elektryczności poprzez termo-magnetyczne przerywacze obwodu, 
są równieŜ zabezpieczone metalowymi kratami przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
ZESPÓŁ WENTYLATORÓW DO UZDATNIANIA POWIETRZA 
Odśrodkowy wentylator z podwójnym otworem oraz przednimi Ŝaluzjami dla większej 
wydajności i cichej pracy. Jest równowaŜony statycznie i dynamicznie, uruchamiany przez 
trzyfazowe silniki połączone paskami trapezowymi z krąŜkami nastawnymi. Wyłącznie w 
modelach od 025 do 050 ze sterowaniem ręcznym, ze standardowymi urządzeniami 
elektronicznymi. 
 
KONSTRUKCJA NOŚNA 
Typ konstrukcji dla części zajmującej się uzdatnianiem powietrza i skraplaniem powietrza 
róŜni się w zaleŜności od modelu: 

- modele 008, 010, 012, 015: płyty w peralumanie z izolacją w części do uzdatniania 
powietrza z polietylenem o gęstości 30kg/m3  

- modele 018, 022, 029, 035, 046: wielowarstwowe płyty pokryte peralumanem na 
zewnątrz i wewnątrz; grubość: 25mm; izolacja z pianki poliuretanowej (o gęstości 42 
kg/m3) na płytach bocznych, górnych i części słuŜącej do uzdatniania powietrza. 

 
 
 
URZĄDZENIA SŁUśĄCE DO KONTROLI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 
 
KLAWIATURA KONTROLNA I WY ŚWIETLACZ 
UmoŜliwiają całkowitą kontrolę nad funkcjami urządzenia. Więcej informacji jest 
zamieszczonych w instrukcji obsługi. 
 
PANEL ELEKTRYCZNY 
Zawiera regulację mocy, regulację urządzeń do sterowania i bezpieczeństwa. Zgodny ze 
standardami CEEI 60204-1 oraz dyrektywami zgodności elektromagnetycznej EMC 
89/336/CEE.  
 
SONDA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZAMRAśANIU(wył ącznie z akcesoriami BC) 
Kiedy temperatura wody wynosi +3ºC dane oprogramowanie (panel sterowania) całkowicie 
otworzy potrójny zawór nawilŜający i wpuści do obiegu gorącą wodę. Działaniu będzie 
towarzyszył cyfrowy sygnał. 
 
WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIA 
Umieszczone na górnej i dolnej części obiegu chłodzącego. Przerywają działanie kompresora 
w przypadku nagłej zmiany ciśnienia.  
 
MIERNIK PRZEPŁYWU (standard dla modeli od 018 do 046) 
Kontroluje cyrkulację wody. JeŜeli woda przestaje krąŜyć, wyłącza urządzenie. Dla modeli od 
008 do 015 jest dostępny tylko z akumulatorem elektrycznym. 
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TRANSDUKTORY WYSOKIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA (opcjonalnie dla wersji 
wyłącznie chłodzącej) 
Umieszczone w górnej i dolnej części układu chłodzącego, umoŜliwiają odczytanie wartości 
ciśnienia na wyświetlaczu.  
 
 
 
SYSTEM REGULUJĄCY 
Struktura regulatora składa się z: 

- jednej lub dwóch kart bazowych (BASE CARDS) przeznaczonych do mikroprocesora; 
współpracują one z systemem regulującym. Karta bazowa posiada wyświetlacz, 
klawiaturę i LEDS do programowania parametrów kontrolnych i głównych operacji 
przez uŜytkownika (ON/OFF, wyświetlanie kontrolowanych wartości, opcjonalnie 
wydruk). 

- Program jest napisany w EPROM, podczas gdy ustawienia parametrów są zapisane w 
EEPROM, co powoduje, iŜ nie ulegają zmianie nawet w przypadku odcięcia źródła 
mocy (równieŜ w przypadku braku akumulatora).  

Karta bazowa umoŜliwia równieŜ połączenie z lokalną siecią składającą się z kilku 
podstawowych kart i terminali. KaŜda karta moŜe przekazać informacje (zarówno cyfrowe, 
jak i analogowe – zgodnie z programem aplikacyjnym) z duŜą prędkością przesyłu. MoŜna 
maksymalnie połączyć 16 jednostek (kart i terminali) do 5 klimatyzatorów, by bardzo szybko 
wymienić informacje. Podłączenie do zdalnej/kontrolnej linii jest uzyskiwane poprzez 
opcjonalne karty seryjne, zgodnie ze standardami RS422 lub RS485. 
 
Połączenie terminala do karty bazowej nie jest dla kontrolera niezbędne, by w pełni 
funkcjonować, ale moŜe być wykorzystane dla wstępnego programowania głównych 
parametrów. 
 
MoŜliwości programu aplikacyjnego pozwalają uŜytkownikowi terminala na: 
-modyfikowanie głównych parametrów opcjonalnie chronionych przez hasło 
-wyświetlenie wykrytych alarmów i sygnalizowanie ich za pomocą dźwięku 
-wyświetlenie aktywnych funkcji za pomocą LEDS 
-wyświetlenie wszystkich zmierzonych wartości 
 
 
 

AKCESORIA 
 
SM-DWUDROGOWY POJEMNIK MIESZAJĄCY 
Zawiera przyrządy do nawilŜania i okapy przeciw zmiennym warunkom pogodowym. 
 
SM3P-TRÓJDROGOWY POJEMNIK MIESZAJĄCY 
Trójdrogowy pojemnik mieszający z tylnym przyrządem do zasysania i wentylatorem 
wyciągowym. Zawiera przyrządy do nawilŜania, okapy przeciw zmiennym warunkom 
pogodowym i sterowanie temperaturą chłodzenia. 
 
SM3I-TRÓJDROGOWY POJEMNIK MIESZAJĄCY 
Trójdrogowy pojemnik mieszający z dolnym zasysaniem i wentylatorem wyciągowym. 
Zawiera przyrządy do nawilŜania, okapy przeciw zmiennym warunkom pogodowym                     
i sterowanie temperaturą chłodzenia. 
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SCSM-DWUDROGOWY POJEMNIK MIESZAJĄCY 
Uzupełniony przez przyrządy amortyzujące i okapy przeciw zmiennym warunkom 
pogodowym. 
 
SCSM3P-TRÓJDROGOWY POJEMNIK MIESZAJĄCY 
Trójdrogowy pojemnik mieszający z tylnym wentylatorem wylotowym. Zawiera przyrządy 
amortyzujące, nawilŜacze, okapy przeciw zmiennym warunkom pogodowym i sterowanie 
temperaturą chłodzenia. 
 
SCSM3I-TRÓJDROGOWY POJEMNIK MIESZAJĄCY 
Trójdrogowy pojemnik mieszający z dolnym wentylatorem wylotowym. Zawiera przyrządy 
amortyzujące, nawilŜacze, okapy przeciw zmiennym warunkom pogodowym i sterowanie 
temperaturą chłodzenia. 
 
P-WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA FILTRA 
 
BRT2-DWURZĘDOWE CEWKI WODNE 
Dwurzędowe cewki do podgrzewania wody. 
 
BRT3-TRÓJRZĘDOWE CEWKI WODNE 
Trójrzędowe cewki do podgrzewania wody. 
 
BRE-AKUMULATORY ELEKTRYCZNE 
Akumulatory elektryczne. NaleŜy zapoznać się z akcesoriami BRE na poniŜszej tabeli 
zgodności. 
 
TP-TRANSDUKTORY CIŚNIENIA 
W standardzie dla wszystkich modeli z pompą cieplną. 
 
DCPR-URZĄDZENIE CHRONIĄCE PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI 
To urządzenie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przy temperaturze zewnętrznej niŜszej 
niŜ 20ºC (do -10ºC). Składa się z karty do kontroli elektronicznej, która dostosowuje prędkość 
wentylatora do ciśnienia kondensacyjnego odczytanego przez TP2 (transduktor wysokiego 
ciśnienia dostarczony wraz z akcesorium DCPX), w celu utrzymywania ciśnienia na 
dostatecznie wysokim poziomie, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zaworu 
termostatycznego. 
 
DP-ZESTAW STERUJĄCY DO OSUSZANIA I REGULACJI URZĄDZENIA PO 
PROCESIE GRZANIA 
Zestaw do sterowania procesu osuszania i regulacji po procesie grzania. MoŜe być połączony 
z akcesorium PUC (Złącze nawilŜania) tylko, gdy jest obecna cewka wodna lub elektryczna. 
 
FCH-CHŁODZENIE ENTALPICZNE 
Wyłącznie dla modeli 029, 035, 046 z trójdrogowym pojemnikiem mieszającym. MoŜe być 
połączone z: 
-akcesorium DP (zestaw do sterowania procesu osuszania i regulacji po procesie grzania) – 
tylko przy obecności trójdrogowego pojemnika mieszającego oraz akumulatora elektrycznego 
lub wodnego 
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-akcesorium PCU (Złącze nawilŜania) – tylko przy obecności trójdrogowego pojemnika 
mieszającego 
 
PUC-ZŁĄCZE NAWILśACZA 
Wyłącznie dla modeli 029, 035 i 046. 
Złącze nawilŜacza ON/OFF (otwarte przy normalnych warunkach). Urządzenie jest 
wyposaŜone w sondę wilgotności umieszczoną w wylocie powietrza otoczenia. Ponadto wraz 
ze złączem nawilŜacza, sonda wilgotności jest umieszczona równieŜ na dole części 
nawilŜającej. 
 
SQA 
Sonda jakości powietrza. 
Wyłącznie dla modeli 029, 035 i 046. 
 
PR2-PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
UmoŜliwia zarządzanie operacjami klimatyzatora na odległość. 
 
GP-KRATA OCHRONNA 
Chroni zewnętrzną cewkę przed przypadkowym uderzeniem i uniemoŜliwia dostęp do 
przestrzeni, gdzie znajdują się kompresory i układ chłodzący. 
 
VT- GUMOWE PODKŁADKI ANTYWSTRZĄSOWE 
Gumowe podkładki tłumiące wibracje. NaleŜy wybrać model VT na tabeli zgodności. 
 
AVX-SPRĘśYNOWE PODKŁADKI ANTYWSTRZĄSOWE 
SpręŜynowe podkładki tłumiące wibracje. NaleŜy wybrać model AVX na tabeli zgodności. 
 
RC 
Wieniec dachowy. 
Wyłącznie dla modeli 018, 022, 029, 035 i 046. 
 
UWAGA: System kontrolny standardowej konfiguracji ma moŜliwość kontrolowania 
następujących akcesoriów, nawet jeŜeli są dodane w późniejszym terminie: SM, PF, SSV 
(kontroler), PR2, TP. KaŜde inne akcesorium wymaga zmian na tablicy kontrolnej. 
NiezaleŜnie od rodzaju kontrolera w późniejszym terminie moŜna dołączyć GP, VT, AVX, 
RC. 
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TABELA ZGODNO ŚCI AKCESORIÓW  
 

DOSTĘPNE AKCESORIA 
Model   008  010  012  015  018  022  029  035  046 
SM     •    •    •    •    •    •    •     •    • 
SM3P      •    •    •    •    •    •    •     •    • 
SM3I         •    •    •     •    • 
SCSM      •    •    •    •    •    •    •     •    • 
SCSM3P     •    •     •    •    •    •    •    •    • 
SCSM3I        •    •    •     •    •  
PF      •    •    •    •    •    •    •     •    • 
1BRT2      •    •    •    •    •   •    •     •    • 
BRT3      •    •    •    •    •    •    •    •   • 
BRE103     •   •   •   • 
BRE106     •    •    •   • 
BRE109     •    •    •   • 
BRE107        •    • 
BRE112        •   • 
BRE118        •    • 
BRE212         •    •    • 
BRE218         •   •   • 
BRE224         •     •    • 
BRE236         •  •    • 
TP    •   •   •   •   •   •   •   •    • 
DCPR   •   •   •  •  •  •   •   •   • 
DP    •   •   •   •   •  •   •   •   • 
2DP+FCH         •  •   • 
3PUC+FCH        •  •   • 
4PUC+DP        •  •   • 
FCH         •   •   • 
PUC         •  •   • 
SQA          •  •   • 
PR2    •   •   •   •   •   •   •  •   • 
GP    •   •   •   •   •    •  •   •   • 
VT     •  •  •  •   •   •  •  •   • 
AVX     •  •  •  •   •   •  •  •   • 
RC        •   •  •  •   • 
 
 

RTS F  R407C 
Moc chłodzenia – Wersja F  008F 010F 012F 015F 018F 022F 029F 035F 046F 
*Moc chłodzenia [kW] 8,4 9,8 11,6 14,8 20,1 22,0 29,2 35,1 47,7 
*Odczuwalna nominalna 
moc chłodzenia 

[kW] 6,0 6,8 8,3 10,7 14,8 16,5 21,4 26,7 37,1 

*Moc wejściowa 
chłodzenia 

[kW] 3,5 4,1 5,6 6,7 8,8 9,9 14,4 17,4 21,2 

*Moc pobranego prądu [A] 8,7 9,8 13,9 15,9 15,1 17,1 21,4 26,2 30,2 
E.E.R.  2,4 2,4 2,1 2,2 2,3 2,2 2,0 2,0 2,3 
 
Sekcja systemu skraplającego 

                                                 
1 BRE103 = akumulatory elektryczne; pierwszy numer oznacza fazy, dwie ostatnie cyfry moc (np. 1 faza, 3kW) 
2 Tylko razem z trójdrogowym pojemnikiem mieszającym oraz cewką wodną lub elektryczną 
3 Tylko razem z trójdrogowym pojemnikiem mieszającym 
4 Tylko razem z akumulatorem wodnym lub elektrycznym 
* Odnosi się do temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia 27ºC/50%r.h.; temperatury zewnętrznej 35ºC.  
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Kompresor           
Typ kompresora  spirala spirala spirala spirala spirala spirala spirala spirala spirala 
Liczba/Obwody  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
Stopnie kontroli 
wydajności 

% 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 

NatęŜenie początkowe [A] 40 46 43 49 101 99 96 96 198 
Wentylatory           
Liczba x moc 
zainstalowana 

nºx[kW] 1x0,15 1x0,15 1x0,25 1x0,25 1x0,52 1x0,52 4x0,60 4x0,60 4x0,60 

Przepływ powietrza [m3/h] 3500 3500 4800 6200 8000 8000 14000 14000 14000 
 
Sekcja do uzdatniania powietrza 
Ewaporator           
Liczba  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wentylator           
Nominalny przepływ 
powietrza 

[m3/h] 1500 1900 2400 2900 4000 4500 6000 8000 9000 

Liczba  1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Całkowita zainstalowana 
moc 

[kW] 0,42 0,42 0,60 0,60 1,10 1,10 1,50 2,20 3,00 

Maksymalne dostępne 
ciśnienie 

[Pa] 315 275 345 287 350 330 365 360 330 

Filtry powietrza           
Grubość mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Wydajność  G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 
 
 
 
Cewka do podgrzewania wody BRT2  008F 010F 012F 015F 018F 022F 029F 035F 046F 
Liczba rzędów  2 2 2 2 2 2 2 2 2 
** Przepustowość [kW] 16,3 19,2 22,5 25,5 36,1 39,0 57,0 68,9 74,4 
NatęŜenie przepływu wody [l/h] 1440 1690 1980 2250 3180 3440 5020 6070 6550 
Spadek ciśnienia [kPa] 16 24 32 40 44 52 32 44 52 
 
Cewka do podgrzewania wody BRT3 
** Liczba rzędów  3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Przepustowość [kW] 22,5 27,0 32,2 37,1 52,1 56,8 81,8 100,4 109,3 
NatęŜenie przepływu wody [l/h] 1980 2380 2840 3270 4590 5000 7150 8850 9630 
Spadek ciśnienia [kPa] 24 36 48 60 57 66 39 57 66 
 
Moc elektryczna 
Typ  [V/ph/Hz] 400/3+N/50 
 
Ograniczenia uŜytkowania 
Maksymalna zewnętrzna temperatura [ºC] 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
Maksymalna wewnętrzna temperatura [ºC] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Minimalna wewnętrzna temperatura [ºC] 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Minimalny przepływ powietrza dla 
sekcji do uzdatniania powietrza 

[m3/h] 1375 1615 2120 2500 3285 3610 5035 6672 7595 

 
Rozmiary obudowy 
Długość [mm] 1154 1155 1155 1804 1240 2710 2710 2710 2710 
Głębokość [mm] 1175 1175 1175 1175 1240 1800 1510 1510 1510 
Wysokość [mm] 1032 1038 1038 1038 1172 1188 1500 1500 1500 
Waga netto wersji F [kg] 235 250 270 285 435 450 650 675 735 

                                                 
**  Dotyczy temperatury powietrza wewnętrznego pomieszczenia 20ºC, temperatury wody 80/70ºC 
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RTS H  R407C 
Moc chłodnicza H  008H 010H 012H 015H 018H 022H 029H 035H 046H 
*Całkowita 
nominalna moc 
chłodnicza 

[kW] 7,9 9,2 11 14 18,8 20,6 27,4 33 44,5 

*Odczuwalna 
nominalna moc 
chłodnicza 

[kW] 5,6 6,4 7,9 10,1 13,8 15,5 20,1 25,1 34,6 

*Pobór mocy 
chłodniczej 

[kW] 3,7 4,2 5,6 6,7 8,7 9,6 14,4 17,5 21,2 

*NatęŜenie poboru 
mocy chłodniczej 

[A] 8,7 9,8 13,9 15,9 15,1 17,1 21,4 26,2 30,2 

E.E.R.  2,2 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 
 
Wydajność wersji H 
*** Moc grzewcza  7,4 8,7 10,9 13,9 17,5 19,5 25,6 31,2 41,6 
***Pobór mocy 
grzewczej 

[kW] 3,4 3,9 5,2 6,4 8,1 9,2 13,3 16,2 19,7 

***Nat ęŜenie 
poboru mocy 
grzewczej 

[A] 9,3 10,5 15,5 17,1 16,9 20,5 21,9 26,2 32,2 

C.O.P.  2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 
 
Sekcja skraplająca 
Kompresory 
Typ kompresora  Spirala Spirala Spirala Spirala Spirala Spirala Spirala Spirala spirala 
Liczba/Obwody  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
Stopnie kontroli 
wydajności 

% 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 

NatęŜenie 
początkowe 

[A] 40 46 43 49 101 99 96 96 198 

Wentylatory 
Liczba x Moc 
zainstalowana 

nº x 
kW 

1 x 
0,15 

1 x 
0,15 

1 x 
0,25 

1 x 
0,25 

1 x 
0,52 

1 x 
0,52 

4 x 
0,60 

4 x 
0,60 

4 x 
0,60 

Przepływ powietrza [m3/h] 3500 3500 4800 6200 8000 8000 14000 14000 14000 
 
Sekcja do uzdatniania powietrza 
Ewaporator 
Liczba  1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Wentylator 
Nominalny 
przepływ powietrza 

[m3/h] 1500 1900 2400 2900 4000 4500 6000 8000 9000 

                                                 
 
 
 
 
***  Dotyczy temperatury powietrza wewnętrznego pomieszczenia 20ºC; temperatury zewnętrznej 7ºC/70%U.R. 
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Liczba  1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Całkowita 
zainstalowana moc 

[kW] 0,42 0,42 0,60 0,60 1,10 1,10 1,50 2,20 3,00 

Maksymalne 
ciśnienie 

[Pa] 315 275 345 287 350 330 365 360 330 

Filtry powietrza 
Grubość [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Wydajność  G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cewka ogrzewająca 
wodę (akcesorium) 

  008H 010H 012H 015H 018H 022H 029H 035H 046 

Liczba rzędów   2 2 2 2 2 2 2 2 2 
**Wydajność [kW] (3) 16,3 19,2 22,5 25,5 36,1 39,0 57,0 68,9 74,4 
NatęŜenie przepływu 
wody 

[l/h]  1440 1690 1980 2250 3180 3440 5020 6070 6550 

Spadek ciśnienia [kPa]  16 24 32 40 44 52 32 44 52 
 
Cewka podgrzewająca wodę (dodatki) 
**Liczba rzędów   3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wydajność [kW] (3) 22,5 27,0 32,2 37,1 52,1 56,8 81,8 100,4 109,3 
NatęŜenie przepływu 
wody 

[l/h]  1980 2380 2840 3270 4590 5000 7150 8850 9630 

Spadek ciśnienia [kPa]  24 36 48 60 57 66 39 57 66 
Moc elektryczna 
Typ V/ph/Hz  400/3+N/50 
Ograniczenia uŜytkowania 
Maksymalna 
zewnętrzna 
temperatura w trybie 
chłodzącym 

ºC  46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Maksymalna 
wewnętrzna 
temperatura w trybie 
chłodzącym 

ºC  30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Minimalna 
wewnętrzna 
temperatura w trybie 
chłodzącym 

ºC  18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Minimalna 
zewnętrzna 
temperatura w trybie 
grzewczym 

ºC  -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Maksymalna 
zewnętrzna 
temperatura w trybie 
grzewczym 

ºC  20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Minimalna 
wewnętrzna 
temperatura w trybie 
grzewczym 

ºC  10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Minimalny przepływ 
powietrza dla sekcji 
do uzdatniania 
powietrza 

[m3/h]  1375 1615 2120 2500 3285 3610 5035 6672 7595 

 
Rozmiary obudowy 
Długość [mm]  1154 1155 1155 1155 1804 1240 2710 2710 2710 
Głębokość [mm]  1175 1175 1175 1175 1240 1800 1510 1510 1510 
Wysokość [mm]  1032 1038 1038 1038 1172 1188 1500 1500 1500 
Waga netto [kg]  245 260 280 300 455 470 690 710 770 
 
 
 
 

OGRANICZENIA U śYTKOWANIA 
W standardowej konfiguracji urządzenia nie są dostosowane do instalacji w miejscach z 
zasolonym powietrzem. Maksymalne prędkości przepływu wody do wymiennika ciepła są 
przedstawione na grafie spadku ciśnienia. Ograniczenia uŜytkowania są zobrazowane na 
poniŜszym diagramie. 
 

Rysunek 1Tryb letni 
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Rysunek 2 Tryb zimowy (pompa cieplna) 

 
 
 

  
 
 
JeŜeli urządzenie ma działać poza ograniczeniami oznaczonymi w diagramie, naleŜy 
skontaktować się z oddziałem FAST R&D. 
JeŜeli urządzenie ma być umieszczone w miejscu szczególnie wystawionym na działanie 
wiatru, naleŜy zamontować bariery chroniące przed wiatrem, by zapobiec uszkodzeniu 
aparatu DCPX. 
 
 
 
 
Model  008 010 012 015 018 022 029 035 046 
Maksymalna zewnętrzna temperatura w 
trybie chłodzącym 

ºC 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Minimalna zewnętrzna temperatura w 
trybie chłodzącym 

ºC 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Maksymalna wewnętrzna temperatura w 
trybie chłodzącym 

ºC 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Minimalna wewnętrzna temperatura w 
trybie chłodzącym 

ºC 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Minimalna zewnętrzna temperatura w 
trybie grzewczym 

ºC -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Maksymalna zewnętrzna temperatura w 
trybie grzewczym 

ºC 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Maksymalna wewnętrzna temperatura w 
trybie grzewczym 

ºC 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Minimalna wewnętrzna temperatura w 
trybie grzewczym 

ºC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  
(temperatura termometru suchego) 
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MOC CHŁODNICZA I CAŁKOWITA MOC WEJ ŚCIOWA 
 
Moc chłodnicza i całkowita moc wejściowa w warunkach innych niŜ nominalne są 
uzyskiwane poprzez pomnoŜenie wartości nominalnych (Pf, Pa) przez poszczególne 
współczynniki korygujące (Cf, Ca). 
PoniŜszy diagram podaje czynniki korygujące, które mogą być zastosowane do 
klimatyzatorów dachowych podczas chłodzenia. Dla kaŜdej krzywej diagram pokazuje 
temperaturę powietrza zewnętrznego, do której się odnosi.  
 
TABLICA 1  Współczynniki korygujące dla mocy chłodniczej i pobieranej mocy 

 
Legenda: 
Pf – Moc chłodnicza 
Pa – Wykluczona  pobrana moc wentylatora 
Cf – Współczynnik korygujący dla mocy chłodniczej 
Ca – Współczynnik korygujący dla mocy grzewczej 
d.b.- Temperatura termometru suchego 
R.H. – Względna wilgotność 
 
 
Dane z Tabeli 1 odnoszą się do nominalnej prędkości przepływu powietrza (Wn). 
Dla wartości przepływu powietrza (W) innych niŜ nominalne naleŜy posłuŜyć się czynnikami 
korygującymi dla mocy chłodniczej podanymi w poniŜszym zestawieniu. 
NatęŜenie przepływu nie wpływa znacząco na moc wejściową. 
 
Współczynniki korygujące dla W innych niŜ wartość nominalna 
W/Wn 0,8 0,9 1 1,1 1,2 
Cf 0,967 0,985 1 1,013 1,024 
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MOC GRZEWCZA I MOC POBIERANA 
Moc grzewcza i pobrana moc elektryczna w warunkach innych niŜ nominalne moŜe być 
uzyskana poprzez pomnoŜenie wartości nominalnych (Pt, Pa) przez ich poszczególne 
współczynniki korygujące (Ct, Ca). 
PoniŜszy diagram umoŜliwia uzyskanie współczynników korygujących. 
Dane nie dotyczą okresów odmraŜania. 
 
TABELA 2 Współczynniki korygujące dla mocy grzewczej i pobranej mocy dla 

wersji H  

 
 
Legenda: 
Pt – Moc chłodnicza 
Pa – Wykluczona pobrana moc wentylatora 
Ct – Współczynnik korygujący dla mocy chłodniczej 
Ca – Współczynnik korygujący dla mocy grzewczej 
d.b. – Temperatura termometru suchego 
Te – temperatura docelowa 
 
 
Wahania całkowitej wydajności urządzeń RTS, kiedy róŜna jest wilgotność względna 

(temperatura mierzona termometrem z suchym zbiornikiem pozostaje 
stała): 
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Zmienna wilgotności względnej 
U.R. % 30 40 50 60 70 
Współczynnik 
korygujący 
(ºC) 

0,89 0,94 1,00 1,06 1,12 

 
Wahania odczuwalnej wydajności urządzeń RTS, kiedy wilgotność względna zmienia się 

(temperatura mierzona termometrem z suchym zbiornikiem pozostaje 
stała): 

Zmienna wilgotności względnej 
U.R. % 30 40 50 60 70 
Współczynnik 
korygujący 
(ºC) 

1,23 1,11 1,00 0,89 0,79 

 
Na przykład: jeŜeli RTS022F dostarcza 22,0kW całkowitej mocy chłodniczej i 16,5kW 

odczuwalnej mocy chłodniczej przy 27ºC i 50% R.H., to przy 27ºC i 
40% R.H. dostarczy 22,0x0,94=20,7kW i 16,5x1,11=18,3kW. 

 
 
Na tablicy wydajności pompy cieplnej oś y pokazuje temperaturę, która odnosi się do 
poniŜszej tabeli:  

 
 
OSTRZEśENIE: Redukcje w przepływie powietrza w jednostce zewnętrznej są 
niedozwolone w trybie grzewczym. 
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CEWKI GRZEWCZE 
 
TABELA 3  Wydajność cewek grzewczych 
Do urządzeń RTS moŜna zamontować cewki podgrzewające wodę (dodatkowo) z 
trójdrogowym zaworem modulującym. 
Dane operacyjne cewki podgrzewającej wodę są umieszczone na poniŜszym wykresie – dla 
wszystkich rozmiarów oraz dwu- i trójrzędowych cewek. 
 

 
Legenda: 
CfPT – Współczynnik korygujący 
AW – RóŜnica temperatury dopływ wody - dopływ powietrza [ºC] 
[T] – Spadek cieplny wody [ºC] 
 
Współczynniki korygujące dla cewek podgrzewających wodę: 
Na przykład: 
Wydajność cewki ciepłej wody zainstalowanej w RTS012  wymaga znajomości poniŜszych 
funkcji w danych warunkach: 

- temperatura nagrzanej wody: 70ºC; temperatura otoczenia 20ºC; 
- moŜliwy spadek ciepła wody: T20=20KK. 

Zgodnie z danymi z arkusza technicznego cewka dostarcza 32,3kW przy temp. powietrza 
20ºC i wody 80/70ºC. 
RóŜnica temperatury pomiędzy wodą dostarczaną do cewki i uzyskiwanym powietrzem 
wynosi 70-22+48K AW 
Na diagramie jest to oznaczone jako Pta=0,63 
W ten sposób cewka w nowych warunkach operacyjnych moŜe dostarczyć 
32,2x0,63=20,3kW. 
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SPADEK CIŚNIENIA 
Wykres 4  Spadek ciśnienia w cewce wodnej 

 
Uwaga: 
PowyŜszy graf pokazuje spadek ciśnienia w części wodnej cewki grzewczej urządzeń RTS od 
008 do 046. Pomimo tego, Ŝe dla kaŜdego rozmiaru dostępne są dwa typy cewek (dwu- lub 
trójrzędowe), są one tak umieszczone, Ŝe spadek ciśnienia jest jednakowy dla tego samego 
natęŜenia przepływu wody. Spadki ciśnienia zobrazowane na wykresie biorą to pod uwagę 
przy zaworach trójdrogowych i dlatego odnoszą się równieŜ do róŜnic ciśnienia mierzonego 
pomiędzy otworami wejścia i wyjścia klimatyzatora dachowego. 
 
 
 
 

PRZEPŁYW POWIETRZA 
 
Urządzenia RTS są wyposaŜone w jeden lub dwa odśrodkowe wentylatory dwustronnie ssące 
z przednimi Ŝaluzjami równowaŜonymi statycznie i dynamicznie; w modelach od 008 do 015 
są one bezpośrednio połączone, od modelu 018 do 046 są połączone trapezowymi paskami i 
krąŜkami nastawnymi. Część urządzenia z wentylatorami jest wsparta na gumowych 
podkładkach. 
Silniki są trzyfazowe z okratowanym wirnikiem, symbol bezpieczeństwa IP55, pojedynczy 
biegun. 
KrąŜki taśm są umocowane za pomocą stoŜkowego kolektora i są równowaŜone statycznie i 
dynamicznie. 
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TABELA 5  Wentylator nawiewający przepływu powietrza 
 
Ciśnienie statyczne wentylatora RTS 008-010 

 
 
Legenda: 
Pu – MoŜliwe do osiągnięcia ciśnienie statyczne 
W – Całkowity przepływ powietrza 
BRT2 – Spadek ciśnienia cewki dwurzędowej 
BRT3 – Spadek ciśnienia cewki trójrzędowej 
 
Ciśnienie statyczne wentylatora RTS 012-015 

 
Legenda: 
Pu – MoŜliwe do osiągnięcia ciśnienie statyczne 
W – Całkowity przepływ powietrza 
BRT2 – Spadek ciśnienia cewki dwurzędowej 
BRT3 – Spadek ciśnienia cewki trójrzędowej 
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Ciśnienie statyczne wentylatora RTS 018-022 

 
Legenda: 
Pu – MoŜliwe do osiągnięcia ciśnienie statyczne 
W – Całkowity przepływ powietrza 
BRT2 – Spadek ciśnienia cewki dwurzędowej 
BRT3 – Spadek ciśnienia cewki trójrzędowej 
 
Ciśnienie statyczne wentylatora RTS 029-046 

 
Legenda: 
Pu – MoŜliwe do osiągnięcia ciśnienie statyczne 
W – Całkowity przepływ powietrza 
BRT2 – Spadek ciśnienia cewki dwurzędowej 
BRT3 – Spadek ciśnienia cewki trójrzędowej 
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Zmiany silnika RPM 
By ustawić statyczne ciśnienie wentylacji zgodnie z wymaganiami instalacji, naleŜy 
wyregulować prędkość wentylatorów. NaleŜy: 
-usunąć drzwiczki kontrolne; 
-poluzować śruby zabezpieczające silnik 
-usunąć pasek napędowy 
-poluzować blokadę za pomocą klucza i przekręcić ruchomą część rolki, by uzyskać 
wymaganą średnicę 
-zamocować blokadę 
-włoŜyć pasek napędowy, dostosować jego napięcie i zamocować śruby silnika 
-nałoŜyć drzwiczki kontrolne. 
KaŜda rotacja ruchomej części rolki równa się zmianie około 30rpm w prędkości wentylatora. 
NaleŜy sprawdzić prędkość osiową wentylatora w celu odpowiedniego ustawienia urządzenia. 
Urządzenia są zazwyczaj wyposaŜone w rolkę regulowaną, która moŜe osiągać następujące 
prędkości: 

 
 
 
TABELA 6  Wentylator wywiewu 
Urządzenia RTS mogą być wyposaŜone w sekcję wywiewu powietrza z trójdrogowym 
pojemnikiem mieszającym (dodatek); poniŜej są pokazane krzywe moŜliwego do uzyskania 
ciśnienia statycznego. 
 
Ciśnienie wentylatora wywiewu RTS 008-015 

  
Legenda: 
Pu – Dostępne ciśnienie statyczne 
W – Całkowity przepływ powietrza 
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Ciśnienie wentylatora wywiewu RTS 018-022 

 
 
Legenda: 
Pu – Dostępne ciśnienie statyczne 
W – Całkowity przepływ powietrza 
 
 
Ciśnienie wentylatora wywiewu RTS 029-035-046 

 
 
Legenda: 
Pu – Dostępne ciśnienie statyczne 
W – Całkowity przepływ powietrza 
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DANE AKUSTYCZNE 

 
 
 
WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY DLA SPADKU CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU 
POWIETRZA Z ROZTWOREM GLIKOLOWYM 

 
FcGDpC = Współczynnik korygujący spadku ciśnienia 
FcGQC = Współczynnik korygujący przepływu wody 
Współczynniki korygujące prędkości przepływu wody i spadku ciśnienia powinny być 
zestawione bezpośrednio z danymi wartościami dla operacji bez glikolu. 
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WYMIARY 
 
RTS 008-010 – wyłącznie recyrkulacja 
 
 

 
 
 
RTS 008-010 (SM2) 
Z dwudrogowym pojemnikiem mieszającym 
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RTS 008-010 (SM3) 
-z trójdrogowym pojemnikiem mieszającym 
 

 
RTS 008-010 
-wyłącznie recyrkulacja 

 
 
Opcje wentylacyjne 
- pełne wyposaŜenie sekcji 
(A1 – M1) Przedni wlot – Tylny nawiew 
(A2 – M2) Boczny wlot – Boczny nawiew 
(A1 – M2) Przedni wlot – Boczny nawiew 
(A2 – M1) Boczny wlot – Tylny nawiew 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 

MOCOWANIA 

 
 
RTS 008 – 010 (SM2) 

- z pojemnikiem mieszającym z dwudrogową przepustnicą 

 
Opcje wentylacyjne 
- pełne wyposaŜenie sekcji 
(A1 – M1) Przedni wlot – Tylny nawiew 
(A2 – M2) Boczny wlot – Boczny nawiew 
(A1 – M2) Przedni wlot – Boczny nawiew 



 32 

(A2 – M1) Boczny wlot – Tylny nawiew 
 
 
 
RTS 008-010 (SM3) 

- z pojemnikiem mieszającym z trójdrogową przepustnicą 
 

 
Opcje wentylacyjne 
- pełne wyposaŜenie sekcji 
(A1 – M1) Przedni wlot – Tylny nawiew 
(A2 – M2) Boczny wlot – Boczny nawiew 
(A1 – M2) Przedni wlot – Boczny nawiew 
(A2 – M1) Boczny wlot – Tylny nawiew 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 
MOCOWANIA 
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Opcje wentylacyjne 
- pełne wyposaŜenie sekcji 
(A1 – M1) Przedni wlot – Tylny nawiew 
(A2 – M2) Boczny wlot – Boczny nawiew 
(A1 – M2) Przedni wlot – Boczny nawiew 
(A2 – M1) Boczny wlot – Tylny nawiew 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 
MOCOWANIA 

 

 

 
Opcje wentylacyjne 
 (A1 – M1) Przedni wlot – Tylny nawiew 
(A2 – M2) Boczny wlot – Boczny nawiew 
(A1 – M2) Przedni wlot – Boczny nawiew 
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(A2 – M1) Boczny wlot – Tylny nawiew 
 

 
Opcje wentylacyjne 
 (A1 – M1) Przedni wlot – Tylny nawiew 
(A2 – M2) Boczny wlot – Boczny nawiew 
(A1 – M2) Przedni wlot – Boczny nawiew 
(A2 – M1) Boczny wlot – Tylny nawiew 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 
MOCOWANIA 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 

MOCOWANIA 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 

MOCOWANIA 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 
MOCOWANIA 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 
MOCOWANIA 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 
MOCOWANIA 
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ŚRODEK CIĘśKOŚCI I DYSTRYBUCJI WAGI NA POSZCZEGÓLNE 
MOCOWANIA 
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DODATKI 
 

 
 



 49 

 
 



 50 

 
 
 
 



 51 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 52 

 
 
 
 
 
 

 



 53 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

PR2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
 

 
Dzięki graficznemu wyświetlaczowi umoŜliwia sterowanie klimatyzatorem poprzez ikony 
wizualizujące (zgodne z oprogramowaniem). Dostępne są czcionki międzynarodowe                
w dwóch rozmiarach: 5x7 i 11x15pixeli. Oprogramowanie jest zapisane wyłącznie na karcie, 
pilot nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Pilot posiada duŜy zakres temperatur 
działania, a w wersji z pilotem wbudowanym panel przedni zapewnia mu ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi (IP65). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Instalacja urządzenia i uŜytkowanie 
 
OPAKOWANIE 
Urządzenia RTS są zazwyczaj dostarczane bez opakowania, z wyjątkiem części filtrów           
i akcesoriów do montaŜu, które znajdują się w kartonowych opakowaniach. Sprzęt moŜe być 
na Ŝyczenie klienta zapakowany w taśmę polietylenową, na paletach, w drewnianej skrzynce 
lub klatce. 
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PRZED MONTAśEM 
Przed zamontowaniem naleŜy upewnić się, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniom podczas 
transportu, czy sprzęt do podnoszenia i mocowania ma odpowiednią kubaturę (patrz: tabela 
wagi) i czy odpowiada normom bezpieczeństwa. By uniknąć zagroŜenia dla osób, przestrzeni, 
do której klimatyzator będzie montowany oraz dla samego urządzenia, naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność podczas ładunku, rozładunku i montaŜu. 
Waga urządzenia i dane środka cięŜkości są umieszczone w tabeli. Otwory do podnoszenia            
w podstawie są oznaczone naklejkami z czarną strzałką na Ŝółtym tle. 
Widelce do podnoszenia muszą być odpowiedniej wielkości i muszą wystawać nad podstawę 
na tyle, by umoŜliwi ć umocowanie pasków do podnoszenia. NaleŜy się upewnić, czy paski są 
w stanie unieść urządzenie oraz czy są odpowiednio mocno zamocowane do górnej ramy              
i widelców do podnoszenia. Punkt połączenia z ramą musi być ustawiony pionowo do środka 
grawitacji. 
Ustawianie moŜe być dokonane za pomocą dwóch palet, po jednej na kaŜdej ze stron 
urządzenia, najlepiej wzdłuŜ dłuŜszego boku. Alternatywnie ustawianie moŜe być wykonane 
poprzez przesuwanie jednostki zewnętrznej po rurkach, które funkcjonują wtedy jako wałki. 
Podczas podnoszenia powinny być zainstalowane amortyzatory (AVX i VT) – naleŜy je 
zamocować (zgodnie ze schematem dostarczonym z akcesoriami - AVX lub VT) montaŜu do 
otworów o średnicy 40mm znajdujących się w podstawie. 
Nigdy nie naleŜy stawać pod urządzeniem. 
 
MIEJSCE INSTALACJI 
Urządzenia z serii RTS są zaprojektowane do instalacji zewnętrznej w specjalnie 
przygotowanej przestrzeni, która gwarantuje odpowiednie warunki dla prac konserwatorskich 
i dla funkcjonowania urządzenia (np. umoŜliwia dopływ powietrza z boku i z góry). By 
zapewnić prawidłowe działanie, naleŜy zainstalować jednostkę na doskonale płaskiej 
powierzchni. NaleŜy się upewnić, czy podpora jest w stanie unieść wagę jednostki. 
 
JeŜeli urządzenie jest umieszczone w miejscu szczególnie wystawionym na działanie wiatru, 
naleŜy zamontować bariery powietrzne, by uchronić urządzenie DCPR przed uszkodzeniami. 
 
 
 
 

MINIMUM PRZESTRZENI TECHNICZNEJ [mm] 
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PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 
Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy sprawdzić czy: 

- układy zostały naładowane i czy powietrze zostało wydmuchane 
- połączenia elektryczne są wykonane prawidłowo 
- napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie tolerancji (±10% wartości nominalnej). 
 
OSTRZEśENIE: 
NaleŜy rozgrzać urządzenie przynajmniej przez 24 godziny przed pierwszym uŜyciem 
(lub po długim okresie zastoju), by umoŜliwi ć grzejnikom karterowym kompresora 
wyeliminowanie (poprzez odparowanie) jakichkolwiek substancji chłodzących w oleju. 
Nie zastosowanie się do powyŜszego ostrzeŜenia moŜe doprowadzić do powaŜnego 
uszkodzenia kompresora i automatycznie spowoduje utratę gwarancji. 
 
 
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA 
Odbiór instalacji powinien być uzgodniony z wyprzedzeniem. 
Przed przybyciem obsługi FAST muszą być gotowe wszystkie prace (np. połączenia 
elektryczne i hydrauliczne). 
By ustawić wszystkie parametry funkcjonalne i zaczerpnąć szczegółowych informacji 
dotyczących działania urządzenia i panelu kontrolnego, naleŜy skorzystać z instrukcji 
obsługi. 
 
 
NAPEŁNIANIE/OSUSZANIE INSTALACJI 
JeŜeli urządzenie jest wyłączane na zimę, woda w wymienniku moŜe zamarznąć                
i uszkodzić zarówno wymiennik, jak i wyładowanie układu chłodzącego oraz uszkodzenie 
kompresora. 
Istnieją dwa moŜliwe rozwiązania dla uniknięcia zamarzania: 
1.naleŜy całkowicie osuszyć wymiennik na koniec sezonu i napełnić go ponownie na 
początku następnego. 
2.moŜna wlać do wody glikol – naleŜy zwrócić uwagę na niezbędne stęŜenie glikolu 
wymagane przy danej temperaturze zewnętrznej. W tym przypadku naleŜy zwrócić uwagę 
m.in. na róŜnice w pojemności i wchłanianiu układu chłodzącego.  
 
 
WYMOGI DLA GAZU R407C 
Jednostki zewnętrzne uŜywające gazu R407C wymagają specjalnej uwagi podczas 
montaŜu i konserwacji, by zapobiec nieprawidłowemu działaniu. 
NaleŜy zwrócić uwagę na poniŜsze wymagania: 
- Nie naleŜy mieszać olejów w kompresorze. 
- W przypadku wycieku gazu, nie moŜna dopełniać płynem chłodniczym; NaleŜy 

całkowicie opróŜnić jednostkę, a następnie ponownie naładować określoną ilością 
gazu. 

- Podczas wymiany części nie naleŜy pozostawiać układu chłodzącego otwartego dłuŜej 
niŜ 15 minut. 

- Wymiana kompresora nie powinna trwać dłuŜej niŜ 15 minut (po usunięciu 
gumowych zatyczek. 

- Nie naleŜy rozgrzewać opróŜnionego kompresora; nie naleŜy kompresować powietrza 
wewnątrz kompresora. 
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- UŜywając butli z gazem R407C naleŜy zwrócić uwagę na wskaźniki, by zapewnić 
odpowiednie proporcje gazu. 

 
 
POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE 
DrenaŜ skroplin 
Pojemnik do drenowania jest dostarczony z gwintowaną rurką drenującą ½” G UNI 338. 
System drenujący powinien być podłączony do syfonu o odpowiednich rozmiarach, by: 
- zapewnić prawidłowe drenowanie skroplin; 
- zapobiec przypadkowemu wtargnięciu do układu powietrza pod ujemnym ciśnieniem; 
- zapobiec przypadkowemu uchodzeniu powietrza z układu ciśnieniowego; 
- zapobiec wtargnięciu nieprzyjemnych zapachów i insektów. 
PoniŜsze wskazówki słuŜą doborowi syfonów i umieszczaniu ich na podstawkach przy 
dodatnim i ujemny ciśnieniu. 
 

 
Ciśnienie ujemne: 
H1 = 2P 
H2 = H1/2 
 
Ciśnienie dodatnie: 
H1 = 2P 
H2 = H1/2 
Gdzie P oznacza ciśnienie wyraŜone w mm (średnica) (1mm ~ 9.81 Pa). 
Syfon powinien posiadać zatyczkę, która ułatwi czyszczenie dolnej partii urządzenia i 
ułatwi demontaŜ. 
 
 
POŁĄCZENIA 
Przy podłączaniu przewodów naleŜy: 
- zapewnić odpowiednie wsporniki, by przewody nie spadły na urządzenie; 
- połączyć otwory dopływu i odpływu z przewodami za pomocą antydrganiowego 

brezentu. Brezent powinien być przytwierdzony do kołnierza, przepustnicy lub ramy 
urządzenia; 

- przewód uziemienia powinien działać jak ściana przepustu na brezencie 
antydrganiowym, by zagwarantować równomierny przepływ energii pomiędzy 
przewodem i urządzeniem; 
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- przewody nie powinny mieć kąta nachylenia do urządzenia większego niŜ 7º. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Przebieg pierwszego zagięcia powinien być zgodny z ustawieniem wentylatora, jak 
pokazuje rysunek. 
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NIEPRAWIDŁOWE UśYTKOWANIE 
Urządzenie jest zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, by zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo nawet dla przebywających w jego najbliŜszym otoczeniu oraz by być 
odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Wentylatory są osłonięte przed 
przypadkowym kontaktem. Blokada bezpieczeństwa uniemoŜliwia przypadkowe otwarcie 
łącznicy elektrycznej. 
W celu uniknięcia uszkodzeń Ŝeber nie naleŜy opierać narzędzi i cięŜkich przedmiotów 
bezpośrednio o zwoje bocznego wymiennika. 

 
 

 
 
WAśNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas działania urządzenie nie moŜe przekroczyć limitów ciśnienia podanych w tabeli  
z rozdziału „OGRANICZENIA UśYTKOWANIA”. 
Poprawne działanie urządzenia nie moŜe być zagwarantowane po poŜarze; przed 
włączeniem jednostki naleŜy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 
Urządzenie jest wyposaŜone w zawory bezpieczeństwa zmniejszające ciśnienie.                  
W przypadku nadmiernego wzrastania ciśnienia uwalnia gaz o wysokiej temperaturze do 
atmosfery. 
Nie brano pod uwagę wiatru, trzęsień ziemi i innych zjawisk naturalnych o wzmoŜonej 
intensywności. 
JeŜeli urządzenie będzie funkcjonowało w trudnych warunkach atmosferycznych, naleŜy 
skontaktować się z firmą. 
 
 
Po dodatkowych pracach konserwatorskich wykonywanych na układzie chłodzącym, 
kiedy nastąpiła wymiana części, naleŜy wykonać następujące operacje: 
1.Poziom chłodziwa musi być zgodny z wartościami umieszczonymi na tabliczce 
znajdującej się wewnątrz łącznicy. 
2.Wszystkie zawory zamykające systemu chłodzącego muszą być otwarte 
3.Zasilanie prądu i kable uziemienia muszą być odpowiednio połączone 
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4.NaleŜy sprawdzić połączenia hydrauliczne 
5.Cewki kondensatora nie mogą być zanieczyszczone lub zablokowane 
6.NaleŜy sprawdzić kierunek rotacji wentylatorów kondensatora i kompresora śrubowego 
 
 
POŁĄCZENIA KABLI  
Urządzenie jest w pełni okablowane w fabryce. Wymogi zasilania elektrycznego są 
wyszczególnione na tabeli z danymi. Linia zasilania powinna być zamocowana za pomocą 
odpowiednich urządzeń zabezpieczających. 
Dane kabli i wyłącznika zasilania są jedynie orientacyjne.  
Instalator jest odpowiedzialny za odpowiednie zamontowanie linii zasilania – w zakresie 
jej długości, typu kabla, poboru i połoŜenia urządzenia. 
Wszystkie połączenia elektryczne powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 
 
Uwaga: NaleŜy sprawdzić, czy wszystkie wtyczki przewodów mocy są przymocowane 
przy pierwszym włączeniu urządzenia oraz po 30 dniach uŜytkowania. 
Co sześć miesięcy naleŜy sprawdzać zamocowanie wszystkich wtyczek przewodu 
zasilania. Poluzowane wtyczki mogą powodować przegrzanie kabli i komponentów. 
 
 
DANE ELEKTRYCZNE 

 
Dane dla kabli o maksymalnej długości 50m. Dane kabli i wyłącznika zasilania są jedynie 
orientacyjne.  
 
 

 
SEZ A = LINIA ZASILANIA 
SEZ PE = KABEL UZIEMIENIA 
IL = PRZEŁĄCZNIK LINI  
 
Uwaga: schematy elektryczne naleŜy odnieść do danych na urządzeniu. 
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