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I. PRZEDSTAWICIELSTWA FIRMY
Bia³ystok
GSM +48 692 478 020
e-mail: bialystok@juwent.com.pl

Poznañ
GSM +48 692 473 053
e-mail: poznan@juwent.com.pl

Gdañsk
GSM +48 692 473 056
e-mail: gdansk@juwent.com.pl

Rzeszów
35-210 Rzeszów, ul. Baczyñskiego 1
Tel. +48 17 853 50 09, Fax +48 17 853 50 09
GSM +48 660 771 537
e-mail: rzeszow@juwent.com.pl

Kielce
GSM +48 606 618 860
e-mail: kielce@juwent.com.pl

Szczecin
GSM +48 608 539 432
e-mail: szczecin@juwent.com.pl

Kraków
30-207 Kraków, ul. Malczewskiego 47A lok.9
Tel. +48 12 655 90 63, Fax +48 12 655 97 50
GSM +48 664 197 142
e-mail: krakow@juwent.com.pl

Œl¹sk
41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 50
Telefon: 032/ 293 54 47, Fax 032/ 293 54 47
GSM +48 604 978 536
e-mail: slask@juwent.com.pl

Lublin
GSM +48 692 476 090
e-mail: lublin@juwent.com.pl

Warszawa
GSM +48 600 998 676, +48 602 195 709
e-mail: warszawa@juwent.com.pl

£ódŸ
93-486 £ódŸ, ul. Zamojska 16
Tel. +48 42 682 70 55, Fax +48 42 682 70 56
GSM +48 502 087 843
e-mail: lodz@juwent.com.pl

Wroclaw
50-542 Wroclaw, ul. Zegiestowska 11
Tel. +48 71 787 21 60, Fax +48 71 787 21 61
GSM +48 601 974 999, +48 0601 671 566
e-mail: wroclaw@juwent.com.pl

Olsztyn
GSM +48 606 908 820
e-mail: olsztyn@juwent.com.pl
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II. ORYGINALNA INSTRUKCJA OBS£UGI

PODSTROPOWY APARAT WENTYLACYJNO GRZEWCZY
Wersja wewnêtrzna do pracy na powietrzu obiegowym
PAWGr- 1, -2
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WSTÊP
Mi³o jest nam pogratulowaæ Pañstwu zakupu podstropowego aparatu PAWGr wielkoœci 1, 2 naszej produkcji. Konstrukcj¹
wyrobu staraliœmy siê wyjœæ naprzeciw wszystkim mo¿liwym wymaganiom u¿ytkowników. Prosimy o szczegó³owe
zaznajomienie siê z niniejsz¹ instrukcj¹. Informacje w niej zawarte u³atwi¹ Pañstwu korzystanie z tego wyrobu, a tak¿e
pozwol¹ unikn¹æ zagro¿eñ bezpieczeñstwa wynikaj¹cych z niew³aœciwego zastosowania, monta¿u i u¿ytkowania.
Szczegó³owe zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹, a nastêpnie u¿ytkowanie aparatu zgodnie z podanymi w niej zasadami i
warunkami bezpieczeñstwa stanowi warunek prawid³owej i bezpiecznej eksploatacji urz¹dzenia.
Instrukcja obs³ugi powinna zawsze znajdowaæ siê miejscu znanym i dostêpnym dla personelu obs³ugi,
zlokalizowanym w pobli¿u szafy sterowniczej aparatu lub grupy aparatów.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1 ZASTOSOWANIE APARATÓW PAWGR
Podstropowe aparaty wentylacyjno grzewcze w wersji wewnêtrznej do pracy na powietrzu obiegowym (PAWGr)
przeznaczone s¹ do ogrzewania i wentylacji du¿ych pomieszczeñ handlowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych
pomieszczeñ.
Nawiew powietrza z góry w kierunku posadzki, pionowo lub pod pewnym k¹tem, ogranicza niekorzystne rozwarstwienie
temperatury powietrza w hali, obni¿aj¹c straty ciep³a przez strop i jednoczeœnie podnosz¹c temperaturê w strefie
przebywania ludzi. Powietrze nawiewane jest bezprzeci¹gowo i równomiernie za pomoc¹ nawiewnika wirowego
o zmiennej geometrii sterowanego z zespo³u automatyki.
Zespó³ automatyki zawiera komplet aparatury do regulacji temperatury powietrza w hali wraz z koniecznymi
zabezpieczeniami bezawaryjnej pracy, programowalnym okresowym obni¿aniem tej temperatury w okresach nocnych oraz
mo¿liwoœci¹ regulacji obrotów wentylatora aparatu.
Zasiêg nawiewanego z aparatu powietrza jest ustalany, w granicach okreœlonych charakterystyk¹ wirowego nawiewnika
dalekiego zasiêgu.
Oznacza to, ¿e szczegó³owy zakres zastosowania aparatów wymaga ka¿dorazowo przeprowadzenia procesu doboru
stosownie do wystêpuj¹cych warunków technicznych z uwzglêdnieniem zw³aszcza:
- wielkoœci strumienia objêtoœci przep³ywu powietrza
- zapotrzebowania mocy nagrzewnicy aparatu i temperatury powietrza za nagrzewnic¹, której okreœlenie jest
konieczne w nastêpnym kroku przy okreœlaniu gradientu temperatury powietrza nawiewanego w stosunku do
temperatury w pomieszczeniu.
- zasiêgu strumienia nawiewanego powietrza przy wykorzystaniu diagramów zamieszczonych w p.1.5 Zastosowanie
aparatów.
- warunków budowlanych zwi¹zanych z podwieszeniem aparatów pod stropem z uwzglêdnieniem noœnoœci stropów.
Powy¿sze czynnoœci mog¹ byæ prawid³owo i odpowiedzialnie przeprowadzone tylko przez fachowego projektanta
posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wentylacji i ogrzewania.
Tylko taki specjalista jest w stanie oceniæ tak¿e szereg innych okolicznoœci okreœlaj¹cych, ograniczaj¹cych czy nawet
wykluczaj¹cych zastosowanie aparatów PAWGr, w tym choæby warunki monta¿u, poziomu zapylenia powietrza czy jego
zanieczyszczenie substancjami agresywnymi lub toksycznymi.
Ocena projektanta, czêsto wsparta tak¿e konsultacj¹ z producentem mo¿e tak¿e doprowadziæ do poszerzenia zakresu
zastosowania aparatu, np. o przedstawione w katalogu mo¿liwoœci rozga³êzienia kana³u nawiewnego lub zastosowania
ch³odnic zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale katalogu pt. Rozwi¹zania nietypowe (dla aparatów typu DAWG).
Jako producent aparatów PAWGr Juwent wyklucza ich zastosowanie bez odpowiedniego uk³adu automatyki i
sterowania opisanego w katalogu oraz bez urz¹dzeñ reguluj¹cych obroty, a w ich wyniku tak¿e punkt pracy
wentylatora. Bez mo¿liwoœci okreœlenia punktów pracy wentylatorów za pomoc¹ urz¹dzeñ regulacyjnych zarówno
strumieñ objêtoœci powietrza jak i jego zasiêg by³yby wartoœci¹ przypadkow¹ zale¿n¹ od zmiennych oporów filtrów,
nagrzewnic oraz nawiewników.
Poza wy¿ej scharakteryzowanymi lub wymienionymi obszarami zastosowania aparatów PAWGr nale¿y wymieniæ
nastêpuj¹ce przypadki gdy ich zastosowanie bez specjalnego uzgodnienia z producentem nie powinno byæ brane pod
uwagê, np. gdy :
- temperatury powietrza zewnêtrznego w lecie lub zimie odbiegaj¹ od temperatur okreœlonych dla obszaru Europy;
- przewidywana jest praca aparatów w warunkach klimatu morskiego lub tropikalnego;
- w warunkach zagro¿enia wybuchem lub innych wymagañ specjalnych zwi¹zanych z zastosowaniem wykonañ
niestandardowych.
- w przypadku niepewnych warunków zasilania nagrzewnic wodnych lub parowych aparatu gro¿¹cych przerwami
w zasilaniu tak d³ugimi, ¿e nawet sprawny uk³ad automatyki zabezpieczaj¹cej nie uchroni nagrzewnic przed
zamro¿eniem i ewentualnymi stratami z tego tytu³u (uszkodzenie nagrzewnicy, szkody w wyniku zalania pomieszczeñ).
Ka¿de inne zastosowanie aparatów niezgodne z przeznaczeniem, skutkuje wy³¹czeniem odpowiedzialnoœci producenta za
powsta³e szkody.
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1.2 OZNACZENIA

PAWGr -

... - ... - ... / ... / ... / ...

WIELKOŒÆ
1, 2
FUNKCJA GRZANIA I CH£ODZENIA
N - grzanie, C - ch³odzenie, NC - grzanie lub ch³odzenie
TYP WYMIENNIKA
1-II, 1-IV, 2-II, 2-IV
TYP NAWIEWNIKA
N1, N2, N3, N4, RN1*, RN2*, RN3*, RN4*
WYSOKOŒÆ KOMORY RECYRKULACYJNEJ
E1, E2, E3
AUTOMATYKA
*-przy wyborze komory rozdzia³u w zakres dostawy wchodz¹ dwa jednakowe nawiewniki np. dla RN2 oznacza, ¿e
urz¹dzenie bêdzie wyposa¿one w komorê rozdzia³u i dwa nawiewniki typu N2.
1.3 OZNACZENIA FUNKCJI

W

E

- NAGRZEWNICA WODNA

- CH£ODNICA WODNA

- ODKRAPLACZ

- CH£ODNICA FREONOWA

- FILTR WSTÊPNY

W

- NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
Dx

1.4 BUDOWA APARATU
Aparaty PAWGr przeznaczone s¹ do pracy w pozycji podwieszonej pod stropem pomieszczeñ ogrzewanych przy ich
pomocy.
Aparat sk³ada siê z trzech sekcji funkcjonalnych:
- wentylatora
- nagrzewnicy (ch³odnicy)
- nawiewnika dalekiego zasiêgu o zmiennej geometrii
Poni¿szy schemat przedstawiony na rys nr. 1 obrazuje budowê aparatu.

1

2

3

4

5

6
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Rys.1 Budowa aparatu
6

1.

Mocowanie paratu do stropu.

2.

Zespó³ wentylatora.

3.

Wymiennik wodny dwufunkcyjny.

4.

Okraplacz (opcja).

5.

Obudowa.

6.

Nawiewnik wirowy.

7.

Komora rozdzia³u (opcja).

C

350

350

500

600

1.5 WYMIARY I DANE TECHNICZNE

D

640

-4)
D-N(1
f

A/2

A

A

Rys. 2 Podstawowe wymiary aparatu
Tabela 1
MASY [kg]

GABARYTY [mm]

PAWGr-1

PAWGr-2

PAWGr-1

PAWGr-2

900

1100

Sekcja wentylatora

41

50

A

Sekcja wymiennika ..-II

33

47

C

435

Sekcja wymiennika ..-IV

48

75

D

900

Sekcja odkraplacza
Sekcja nawiewnika N1

32

39

D-N1

2xf
400

27

32

D-N2

2xf
500

Sekcja nawiewnika N2

29

34

D-N3

2xf
630

Sekcja nawiewnika N3

30

38

D-N4

2xf
710

Sekcja nawiewnika N4

32

40

Komora rozdzia³u 900mm

28

32
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Tabela 2
WYMIENNIKI W FUNKCJI GRZANIA
Wielkoœæ

PAWGr-1

PAWGr-2

Oznaczenie wymiennika

1-II

1-IV

2-II

2-IV

DN [mm]
Pojemnoœæ wymiennika [dm3]

32
4,0

32
7,5

40
7,5

40
12,0

Parametry
wody
[0C]
90/70

80/60

70/50

60/40

Temperatura
powietrza
nap³yw. [0C]
-20
-10
0
-20
-10
0
-20
-10
0
-20
-10
0

Tn
Tn
Tn
Tn
Q Mw Pw
Q Mw Pw
Q Mw Pw
Q Mw Pw
[oC] [kW] [kg/s] [kPa] [oC] [kW] [kg/s] [kPa] [oC] [kW] [kg/s] [kPa] [oC] [kW] [kg/s] [kPa]
32,1
36,5
41,0
26,1
30,6
35,0
20,1
24,6
29,1
14,0
18,5
23,0

95,6
85,4
75,2
84,7
74,5
64,3
73,6
63,5
53,4
62,5
52,4
42,3

1,14
1,02
0,90
1,01
0,89
0,77
0,88
0,76
0,64
0,75
0,63
0,51

30,21
24,46
19,28
24,37
19,18
14,68
19,05
14,44
10,44
14,25
10,26
6,89

59,2
61,0
62,8
50,5
52,3
54,1
41,7
43,5
45,3
32,7
34,5
36,3

145,4
130,4
115,3
129,4
114,4
99,3
113,2
98,2
83,1
96,8
81,7
66,6

1,74
1,56
1,38
1,55
1,37
1,19
1,35
1,17
0,99
1,16
0,98
0,79

18,08
14,74
11,72
14,74
11,70
8,99
11,66
8,94
6,55
8,86
6,47
4,42

32,8
37,1
41,5
26,7
31,0
35,4
20,5
24,9
29,2
14,2
18,6
23,0

158,4
141,4
124,4
140,0
123,1
106,1
121,5
104,6
87,7
102,7
85,8
69,0

1,89
1,69
1,49
1,67
1,47
1,27
1,45
1,25
1,05
1,23
1,03
0,83

18,45
14,92
11,74
14,45
11,66
8,84
11,55
8,74
8,29
8,60
6,16
4,11

61,8
63,5
65,2
53,1
54,8
56,5
44,3
46,0
47,6
35,4
37,0
38,6

245,5
220,6
195,6
219,4
194,4
169,4
192,9
167,9
142,8
166,1
141,0
115,8

2,93
2,63
2,34
2,62
2,32
2,02
2,31
2,01
1,71
1,99
1,69
1,38

32,43
26,57
21,25
26,69
21,32
16,52
21,38
16,53
12,26
16,53
12,22
8,50

WYMIENNIKI W FUNKCJI CH£ODZENIA
Wielkoœæ

PAWGr-1

PAWGr-2

Oznaczenie wymiennika

1-II

1-IV

2-II

2-IV

DN [mm]
Pojemnoœæ wymiennika [dm3]

32
4,0

32
7,5

40
7,5

40
12,0

Parametry
wody
[0C]
7/12

10/16

Temperatura
powietrza
nap³yw. [0C]
32
30
28
32
30
28

Tn
Tn
Tn
Tn
Q Mw Pw
Q Mw Pw
Q Mw Pw
Q Mw Pw
[oC] [kW] [kg/s] [kPa] [oC] [kW] [kg/s] [kPa] [oC] [kW] [kg/s] [kPa] [oC] [kW] [kg/s] [kPa]
22,2
21,3
20,4
24,2
23,3
22,3

21,8
20,1
19,1
14,3
12,4
10,5

1,04 29,4 17,5 33,0 1,57 17,5 22,3 34,3 1,63 16,3 16,6 60,7 2,89
0,96 25,3 17,1 30,5 1,45 15,1 21,4 31,4 1,50 13,9 16,2 56,3 2,68
0,91 23,0 16,7 29,0 1,38 13,8 20,5 29,8 1,42 12,6 15,8 53,8 2,56
0,57 9,4 20,4 21,3 0,85 5,5 24,3 23,0 0,91 5,5 19,5 37,6 1,49
0,49 7,2 19,9 18,5 0,73 4,2 23,4 19,9 0,79 4,2 19,0 32,9 1,31
0,42 5,3 19,4 15,7 0,63 3,1 22,4 16,7 0,66 3,1 18,7 30,2 1,20

PARAMETRY WENTYLATORÓW
Wielkoœæ
3

Przep³yw min. powietrza [m /h]
3

PAWGr-1

PAWGr-2

2000

5000

Przep³yw max. powietrza [m /h]

6000

9000

Napiêcie nominalne [V]

3x400

3x400

Czêstotliwoœæ [Hz]

50

50

Moc nominalna [kW]

1,2

2,5

Nominalny pobór pr¹du [A]

2,2

4,5

Stopieñ ochrony

IP54

IP54

Oznaczenia do tabeli obliczeñ cieplnych:
• T1 - temperatura powietrza przed wymiennikiem
• Tn - temperatura powietrza za wymiennikiem
• Q - moc wymiennika dla zadanych parametrów
• Mw - przep³yw masowy czynnika grzewczego
• Pw - opory hydrauliczne wymiennika po stronie czynnika grzewczego
Do obliczeñ mocy ch³odniczych przyjêto nastêpuj¹ce wilgotnoœci powietrza:
• dla 32°C wilgotnoœæ 40%
• dla 30°C wilgotnoœæ 45%

• dla 28°C wilgotnoœæ 52%

UWAGA! Wszystkie wartoœci zosta³y obliczone dla max. przep³ywu powietrza w danej wielkoœci urz¹dzenia.
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37,4
32,6
30,0
11,0
8,6
7,3

ZASIÊG STRUMIENIA POWIETRZA
TYP NAWIEWNIKA N1

TYP NAWIEWNIKA N2

5,0
4,0

4000

3000

3,0

2,0

4000

3500

3000

2500

2000

1,0

1700

2,0

+10K

+15K

2500

3,0

+5K

11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

2200

Zasiêg strumienia L [m]

6,0
5,0
4,0

0K

13,0

5000

+10K +15K

8,0

1500

Zasiêg strumienia L [m]

12,0
10,0

+5K

2000

0K

Strumieñ objêtoœci powietrza [m3/h]

Strumieñ objêtoœci powietrza [m3/h]

TYP NAWIEWNIKA N3
0K

14,0

+5K

10,0
9,0
8,0
7,0

+10K

+15K

6,0
5,0

7000

6000

5000

4000

3000

2500

3,0

2200

4,0

2000

Zasiêg strumienia L [m]

12,0

Strumieñ objêtoœci powietrza [m3/h]

TYP NAWIEWNIKA N4
0K

15,0

+5K

Zasiêg strumienia L [m]

12,0

+10K

10,0
9,0
8,0
7,0

+15K

6,0
5,0
4,0

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3500

3000

3,0

3

Strumieñ objêtoœci powietrza [m /h]

Powy¿sze charakterystyki wystêpuj¹ przy zastosowaniu standardowych wielkoœci nawiewników odpowiednio
o wielkoœciach nominalnych 400, 500, 630, 710. Przypadki zastosowania nawiewników innych ni¿ standardowe musz¹ byæ
ka¿dorazowo uzgadniane z producentem, gdy¿ mo¿e siê to wi¹zaæ z wiêkszymi stratami ciœnienia w nawiewniku ni¿ jest to
dopuszczalne.
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1.6 WARUNKI ZASILANIA APARATU
1.6.1 Nagrzewnice wodne
Maksymalne parametry wody dla nagrzewnic lamelowych 90oC, maksymalne ciœnienie robocze 0,6MPa. Standardowe
parametry nagrzewnic, temperatury wody 90/70oC , 80/60oC, 70/50oC.
Króciec zasilaj¹cy wody u do³u nagrzewnicy, króciec powrotny u góry- w przeciwpr¹dzie w stosunku do kierunku przep³ywu
powietrza.
Nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwoœci zamro¿enia nagrzewnicy przy braku zasilania gdy temperatura powietrza
w otoczeniu nagrzewnicy spadnie poni¿ej 0oC.
1.6.2 Ch³odnice wodne
Parametry wody lodowej 7/12oC, 10/16oC
Z uwagi na zastosowanie jednego wymiennika przemiennie do grzania lub ch³odzenia, wymagane jest na etapie
projektowania odpowiednie rozwi¹zanie sieci zasilaj¹cej.
1.6.3 Silniki wentylatorów
Silniki wentylatorów w aparatach PAWGr s¹ silnikami trójfazowymi skomutowanymi przystosowanymi do zasilania z sieci
3~380-400V, f=50-60Hz.
W przypadku odbiorników elektrycznych wystêpuj¹cych w aparacie (silniki, si³ownik nawiewnika, silniki wentylatorów)
Juwent dostarcza odpowiednie schematy elektryczne.
1.6.4 Obwody automatyki i sterowania
W ka¿dym przypadku gdy Juwent jest dostawc¹ pe³nego zestawu aparatów wraz z automatyk¹ w sk³ad dostawy wchodzi
tak¿e oddzielna instrukcja obs³ugi automatyki dla danego aparatu lub grupy aparatów sterowanych z jednej szafy
sterowniczej.

2. MONTA¯ I TRANSPORT
2.1. TRANSPORT APARATU
Aparat powinien byæ transportowany w ca³oœci, opakowany w foliê oraz zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi przy pomocy wk³adek styropianowych. Nale¿y równie¿ zabezpieczyæ ca³oœæ transportu przed
przemieszczaniem siê w œrodkach transportu.
£adowanie na œrodek transportu i roz³adowanie powinno siê odbywaæ przy pomocy wózka wid³owego i dŸwigu.
2.2 SK£ADOWANIE APARATÓW
Sk³adowanie aparatów powinno odbywaæ siê w pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezpoœrednim dzia³aniem
opadów atmosferycznych w temperaturze od -20 do +30oC, wilgotnoœci wzglêdnej do 80% przy temperaturze +20oC oraz
wolnych od dostêpu agresywnych py³ów, gazów i substancji chemicznych dzia³aj¹cych koroduj¹co na elementy aparatów.
Wszelkie uszkodzenia wynik³e z niew³aœciwego transportu i sk³adowania wykluczaj¹ ewentualne roszczenia
gwarancyjne pod adresem producenta.
Zawartoœæ opakowañ nale¿y sprawdziæ bezpoœrednio po dostawie.
2.3 MONTA¯ APARATU
Aparaty montuje siê do stropu lub jego elementów konstrukcyjnych, wykorzystuj¹c elementy producenta lub w³asne
rozwi¹zania. Podwieszenie do konstrukcji sta³ej powinno byæ zgodne z odpowiednimi przepisami obowi¹zuj¹cymi
w budownictwie, dotycz¹cymi urz¹dzeñ w których wystêpuj¹ elementy powoduj¹ce drgania. Wymiary rozstawu elementów
mocuj¹cych podane s¹ w tabeli 3.
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Tabela 3
Wielkoœæ aparatu
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2.4 MONTA¯ NAGRZEWNICY
Pod³¹czenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy nale¿y wykonaæ w zale¿noœci od wykonania króæców przy pomocy
z³¹czek gwintowanych. Zaleca siê stosowanie zaworów odcinaj¹cych przed i za wymiennikiem. Umo¿liwi to demonta¿
wymiennika bez potrzeby usuniêcia czynnika z instalacji.
Istotn¹ czêœci¹ instalacji czynnika grzewczego jest zawór regulacyjny dostarczany przez Juwent wraz z zamówionym
uk³adem automatyki, lecz wbudowywany do instalacji rurowej z regu³y przez firmê monta¿ow¹.
W przypadku nagrzewnic wodnych stosowane s¹ na ogó³ tzw. trójdrogowe zawory mieszaj¹ce strumieñ wody powracaj¹cej
z nagrzewnicy ze strumieniem wody podawanym bezpoœrednio z przewodu zasilaj¹cego sieci grzewczej. Nale¿y przy tym
zwróciæ uwagê na kierunek strza³ek naniesionych na korpusie zaworu regulacyjnego.
Przyk³adowy schemat zabudowy trójdrogowego zaworu regulacyjnego wspó³pracuj¹cego z nagrzewnic¹ wodn¹ aparatu
PAWGr przedstawiony jest poni¿ej.

+

Nagrzewnica wodna

ZR - Zwór regulacyjny

Zasilanie

Powrót

Rys. 4 Pod³¹czenie nagrzewnicy

Uwaga !
Powy¿szy schemat pokazuje przyk³adowy sposób wbudowania zaworu regulacyjnego w instalacjê wodn¹. Projektant
instalacji powinien przewidzieæ dalsze niezbêdne w instalacji zawory i niezbêdn¹ armaturê (rêczne zawory odcinaj¹ce,
spustowe, odpowietrzaj¹ce, odwadniacze pary itd).
W przypadku niektórych wodnych sieci ciep³owniczych (zw³aszcza rozga³êzionych sieci tzw. dalekiego zasilania)
wymagany jest powrót wody o sta³ej okreœlonej ni¿szej temperaturze.
W takich przypadkach celowe jest, a nawet mo¿e byæ konieczne zastosowanie zaworu przelotowego („dwudrogowego”)
zaworu regulacyjnego, który mo¿e byæ równie¿ zamontowany po stronie wyp³ywu wody z nagrzewnicy.
Sposób doprowadzenia i odprowadzenia przewodów rurowych do nagrzewnicy powinien zabezpieczaæ
nagrzewnicê i sam aparat przed przenoszeniem naprê¿eñ gro¿¹cych ich uszkodzeniem. W zale¿noœci od
warunków na danym obiekcie konieczne mo¿e byæ zastosowanie kompensacji rozszerzalnoœci wzd³u¿nej
ruroci¹gów.
Niedopuszczalne jest tak¿e takie doprowadzenie instalacji rurowej aby ciê¿ar ruroci¹gów obci¹¿a³ króæce
nagrzewnicy. W przypadku przy³¹czy gwintowanych przy dokrêcaniu kontrowaæ oddzielnym kluczem króciec
nagrzewnicy , tak aby nie spowodowaæ uszkodzenia kolektora nagrzewnicy.
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2.5 . POD£¥CZENIE APARATU DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Pod³¹czenia elektryczne aparatów PAWGr mog¹ byæ wykonywane przez osoby legitymuj¹ce siê odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia prac elektrycznych. Prace te musz¹ byæ prowadzone zgodnie
z wymaganiami norm i przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju montowania aparatu, zw³aszcza dotycz¹cymi ochrony
przeciwpora¿eniowej.
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czania nale¿y upewniæ siê czy wartoœci napiêcia i czêstotliwoœæ sieci zasilaj¹cej
oraz wartoœci zabezpieczeñ s¹ zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej aparatu. W przypadku
niezgodnoœci nie nale¿y pod³¹czaæ aparatu.
W szafie sterowniczej aparatu lub grupy aparatów musi byæ umieszczony, zamykany na klucz od³¹cznik elektryczny
odcinaj¹cy dop³yw pr¹du do wszystkich obwodów elektrycznych aparatów podczas wszelkich prac monta¿owych,
serwisowych i naprawczych. Jest to szczególnie wa¿ne z uwagi na umieszczenie aparatów na dachu i brak kontaktu
wzrokowego z otoczeniem szafy sterowniczej.
2.5.1 Silnik wentylatora
Pod³¹czenie silnika wentylatora nale¿y wykonaæ wg schematu automatyki dostarczonego wraz z aparatem (grup¹
aparatów). Pod³¹czenie musi zawieraæ zabezpieczenie przeciwpora¿eniowe, przeciwprzeci¹¿eniowe jak i zwarciowe.
Otwarcie os³on aparatu w celu uzyskania dostêpu do silnika, a tak¿e innych urz¹dzeñ elektrycznych wymaga
uprzedniego otwarcia od³¹cznika umieszczonego w szafie sterowniczej w celu odciêcia dop³ywu pr¹du do
wszystkich obwodów elektrycznych aparatu. (Patrz tak¿e p. 2.5 powy¿ej).
2.5.3 Uk³ad automatyki i sterowania
Uk³ad automatycznej regulacji i sterowania aparatów PAWGr wraz z urz¹dzeniem reguluj¹cym, stanowi niezbêdny sk³adnik
instalacji zawieraj¹cej te aparaty.
W przypadku instalacji pozbawionej takiego uk³adu Juwent wycofuje wszelkie gwarancje na aparat gdy¿ jest on
pozbawiony mo¿liwoœci ustalenia jego punktu pracy za pomoc¹ falowników.
Eksploatacja aparatów z uk³adem automatyki dostarczonym przez innych dostawców jest mo¿liwa pod
warunkiem, ¿e uk³ad taki spe³nia wymagania stawiane przez uk³ad oferowany przez Juwent.

3.ROZRUCH
3.1 PRZYGOTOWANIE DO ROZRUCHU
Rozruch aparatu przed przekazaniem go do eksploatacji powinien byæ przeprowadzany wy³¹cznie przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel.
Przed rozruchem nale¿y sprawdziæ:
a/ prawid³owoœæ zamocowania aparatu,
b/ pod³¹czenie do w³aœciwych instalacji zasilaj¹cych elektrycznych i grzewczych, których pod³¹czenie zosta³o prawid³owo
zakoñczone i s¹ gotowe do pracy.
c/ czy z wnêtrza aparatu, a zw³aszcza z wentylatorów usuniêto wszelkie cia³a obce, resztki opakowañ i narzêdzi oraz
materia³ów monterskich, a otoczenie zosta³o uporz¹dkowane i sprz¹tniête,
d/ czy w trakcie prac monta¿owych nie uszkodzono elementów aparatu, instalacji zasilaj¹cych ani elementów automatyki,
e/ na podstawie aktualnego i kompletnego schematu elektrycznego sprawdziæ prawid³owoœæ pod³¹czenia zainstalowanych
elementów i zespo³ów oraz zabezpieczeñ wszystkich odbiorników energii elektrycznej,
f/ w nagrzewnicach wodnych sprawdziæ stan lamelek oraz prawid³owoœæ pod³¹czenia ruroci¹gów zasilania i odp³ywu.
Sprawdziæ równie¿ nastawê termostatu przeciwzamro¿eniowego (+5oC) i przyleganie jego kapilary do powierzchni
nagrzewnicy oraz prawid³owoœæ wbudowania zaworu
regulacyjnego ( porównaj przy tym uwagi na temat zaworów regulacyjnych podane wy¿ej w p.2.4),
g/ w ch³odnicach (o ile wystêpuj¹) sprawdziæ stan lamelek aluminiowych, prawid³owoœæ pod³¹czenia ruroci¹gów czynnika
ch³odniczego, oraz dro¿noœæ i prawid³owoœæ zamontowania syfonu. Nape³niæ syfon wod¹,
h/ w sekcjach wentylatorów nale¿y przed uruchomieniem sprawdziæ zgodnoœæ pod³¹czenia elektrycznego ze schematem,
prawid³owoœæ pod³¹czenia przewodu uziemiaj¹cego miedzy elementami konstrukcyjnymi obudów wentylatorów,
a obudow¹ aparatu oraz:
-swobodê ruchu obrotowego wirnika bez tarcia o obudowê
-prawid³owe zamocowanie amortyzatorów do konstrukcji wentylatora i do obudowy aparatu,
-prawid³owe zamocowanie kabli zasilaj¹cych uchwytami wewn¹trz obudowy sekcji wentylatorów,
-kierunek obrotów wentylatorów, przez ich impulsowe w³¹czenie na okres nie d³u¿szy ni¿ 1-2 sek. W przypadku
niezgodnoœci kierunku obrotów wirników ze strza³kami na obudowie wentylatorów nale¿y zamieniæ ze sob¹ 2 fazy
w puszce zaciskowej silnika 3x400V,
Po przeprowadzeniu wszystkich czynnoœci wymienionych w p. a/ do j/ zamkn¹æ wszystkie pokrywy obudowy aparatu.
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3.2 PRZEBIEG ROZRUCHU
Rozruch przeprowadza wy³¹cznie odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel.
Przed przyst¹pieniem do uruchomienia wentylatorów nale¿y:
- ( w okresie grzewczym) otworzyæ rêczne zawory odcinaj¹ce oraz zawór regulacyjny (w trybie sterowania rêcznego).
- przygotowaæ przyrz¹d do pomiaru strumienia powietrza nawiewanego.
- ustawiæ si³ownikiem nawiewnika jego maksymalny zasiêg.
-uruchomiæ wentylator i za pomoc¹ urz¹dzenia reguluj¹cego ustawiæ jego obroty na poziomie zapewniaj¹cym
odpowiedni strumieñ objêtoœci powietrza zgodny z przyjêtymi w obliczeniach projektowych
- przy pomocy przyrz¹du pomiarowego strumienia powietrza, przy ustalonym jw. poziomie obrotów, zmierzyæ strumieñ
objêtoœci powietrza w punkcie pracy, wprowadziæ odpowiednie wartoœci nastawy na urz¹dzeniu regulacyjnym.
W przypadku gdy wielkoœæ strumienia jest zgodna z zak³adan¹, a wartoœci pr¹du nie przekraczaj¹ wartoœci znamionowych
wprowadziæ odpowiednie wartoœci nastawy na urz¹dzeniu regulacyjnym.
- strumieñ powietrza mierzyæ na kratce wlotowej powietrza obiegowego.
- podczas ustawiania punktu pracy kontrolowaæ w sposób ci¹g³y poziom poboru pr¹du przez zespó³ wentylatorów
wskazywanych przez przyrz¹dy pomiarowe.
Po ustawieniu punktu pracy aparatu w³¹czyæ tryb automatycznej pracy aparatu i postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi
automatyki.
Po uruchomieniu obserwowaæ pracê aparatu przez ok. pó³ godziny o ile nie wyst¹pi¹ wczeœniej niepokoj¹ce objawy jak
drgania, ha³asy, zapachy czy nadmierne pylenie z nawiewnika.
W przypadku jakichkolwiek niejasnoœci, trudnoœci i zak³óceñ przebiegu rozruchu nale¿y od³¹czyæ zasilanie
elektryczne i zwróciæ siê do dostawcy lub bezpoœrednio do firmy Juwent.

4. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
Aparaty PAWGr przeznaczone s¹ do pracy ci¹g³ej. Oznacza to koniecznoœæ zapewnienia okresowych przegl¹dów ich
zespo³ów. Przegl¹dy okresowe poszczególnych zespo³ów aparatów powinny odbywaæ siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci :
a/ raz w miesi¹cu:
- stan po³¹czeñ elektrycznych.
b/ raz na kwarta³:
- sprawdziæ szczelnoœæ pod³¹czeñ hydraulicznych
c/ raz w roku :
- sprawdziæ poziom drgañ wentylatorów , oczyœciæ wirniki wentylatorów i obudowy z ewentualnych osadzonych na nich
zanieczyszczeñ mog¹cych spowodowaæ utratê wywa¿enia wirnika,
- sprawdziæ czy w miejscach nara¿onych na korozjê nie wystêpuj¹ ogniska korozji (wloty powietrza zewnêtrznego
i obiegowego)
- sprawdziæ stan nagrzewnic, (uszkodzenia lamel i zanieczyszczenia). W razie potrzeby oczyœciæ je z kurzu u¿ywaj¹c
odkurzacza po stronie wlotu powietrza lub nadmuchu sprê¿onego powietrza od strony wylotu powietrza z wymiennika.
d/ co 3 lata :
- nale¿y chemicznie wyp³ukaæ kamieñ kot³owy i zanieczyszczenia z rurek wymontowanej nagrzewnicy wodnej (jeœli jest
ona zasilana wod¹ o temperaturze 90oC lub wy¿szej),
- przeprowadziæ pomiary kontrolne pracy aparatów obejmuj¹ce pomiary strumienia objêtoœci powietrza, mocy
nagrzewnicy, pobory pr¹du przez silniki wentylatorów.

5. CZÊŒCI ZAMIENNE

Lp
1
3

PAWGr-1
PAWGr-2

Wyszczególnienie

Liczba sztuk

SBTA20/20-45
SBTA20/20-60

4
4

Wentylator
PAWGr-1
- wentylator typ GR 31C-ZID.DC.CR/O01
PAWGr-2
- wentylator typ GR 45C-ZID.GG.CR/O01

N=2,5 kW

1

N=3,6 kW

1
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6. INSTRUKCJA BHP
- Pod³¹czenie i rozruch urz¹dzenia powinien sie odbywaæ przez wykwalifikowany personel w warunkach odpowiadaj¹cych
obowi¹zuj¹cym przepisom, szczególnie w zakresie eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych.
- Nie wolno za³¹czaæ napiêcia sieci przed pod³¹czeniem centrali do instalacji ochronnej.
- Zabrania siê wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych bez uprzedniego wy³¹czania zasilania elektrycznego.
- Praca urz¹dzenia przy zdjêtym panelu inspekcyjnym jest zabroniona.
-Osoba obs³uguj¹ca, wykonuj¹ca naprawê lub konserwacjê musi posiadaæ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cych na terenie kraju na którym jest zamontowane urz¹dzenie.
-Miejsce zamontowania urz¹dzenia musi byæ wyposa¿one w niezbêdny sprzêt ochronny zapewniaj¹cy bezpieczn¹ obs³ugê
oraz niezbêdny sprzêt ppo¿ wynikaj¹cy z przepisów lokalnych.
Ze wzglædu na budowæ urzàdzenie nie emituje szkodliwego promieniowania.
Pomimo, ýe urzàdzenie zaprojektowano i wykonano zgodnie z wymogami norm, wedùug ich stanu w momencie
uruchamiania produkcji, to prawdopodobieñstwo wystàpienia urazu lub utraty zdrowia przy eksploatacji urz¹dzenia jest nie
do unikniæcia. Prawdopodobieñstwo to jest zwiàzane z czæstotliwoúcià dostæpu do urzàdzenia w trakcie jego uýytkowania,
czyszczenia czy naprawy, obecnoúcià osób w strefie niebezpiecznej, postæpowaniu niezgodnym z zasadami
bezpieczeñstwa opisanymi w instrukcji.
Ciæýkoúã urazu ciaùa lub pogorszenia stanu zdrowia zaleýy od wielu czynników, które tylko czæúciowo moýna przewidzieã
uwzglædniajàc w konstrukcji urzàdzenia, opisujàc i ostrzegajàc w instrukcji obsùugi.
Dlatego istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania siæ przez obsùugujàcego do zaleceñ i wskazówek
zawartych w instrukcji.

7. UTYLIZACJA
Utylizacjê urz¹dzenia nale¿y zleciæ specjalistycznej firmie zajmuj¹cej sie demonta¿em i utylizacj¹ tego typu urz¹dzeñ.

8.MO¯LIWOŒCI SZKOLENIA OBS£UGI
Firma Juwent oferuje swym odbiorcom mo¿liwoœæ przeszkolenia personelu w zakresie obs³ugi instalacji zawieraj¹cych
aparaty PAWGr w³asnej produkcji.
Us³uga ta jest polecana zarówno przy rozbudowanych instalacjach zawieraj¹cych wiele aparatów i odpowiednio
rozbudowany system automatyki jak i w przypadkach gdy wymaga tego podniesienie kwalifikacji miejscowego personelu.
Przeprowadzenie takiego szkolenia zak³ada jednak¿e uprzednie prawid³owe zainstalowanie aparatów zgodnie z ich
przeznaczeniem i gdy wyposa¿one s¹ w odpowiedni uk³ad automatyki.

9. INFORMACJE
We wszystkich sprawach dotycz¹cych dachowych aparatów wentylacyjno-grzewczych prosimy o kontakt do Zak³adu
Produkcyjnego JUWENT lub do naszych Przedstawicielstw.
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III. WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŒCI WE
NR: 01/12
Szymañski, Nowakowski Sp. j.
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, POLSKA
tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09
www.juwent.com.pl info@juwent.com.pl
Upowa¿niony przestawiciel

Osoba upowa¿niona do przygotowania dokumentacji technicznej

Konrad B³achnio, ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, Polska
Deklarujemy, ¿e wyrób:
Centrala bezkana³owa

Typ: PAWGr - .........-........-.........-.........-.........-........
o numerze seryjnym: .................................
do którego odnosi siê niniejsza deklaracja jest zgodny z n/w dyrektywami:
Numer dyrektywy

Symbol
MAD

2006/42/WE

Tytu³ dyrektywy
Bezpieczeñstwo maszyn

PED
97/23/WE
Urz¹dzenia ciœnieniowe
z podzespo³ami spe³niaj¹cymi wymagania dyrektyw:
2006/95/WE

LVD

Urz¹dzenia elektryczne niskonapiêciowe

2004/108/WE

EMC

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna

oraz normami:
Numer normy

Data wydania

PN-EN ISO 12100-1+Ap1+A1
PN-EN ISO 12100-2+A1
PN-EN ISO 14121-1
PN-EN 60204+A1
PN-EN 1886

2005/2006/2009
2005/2009
2008
2006/2009
2001

i uznan¹ n/w dokumentami technologi¹ wykonania wymienników:
Protokó³ uznania wg
PN-EN 13134:2004

BPAR Nr IS/ZT/113; -114; 115/05
z dn 10.10.2005

Protoko³y kwalifikowania w.g.
PN-EN ISO 15613:2005(U)
PN-EN ISO 15614-8:2005

WPQR Nr IS/ZT/105 ÷ 112; -122; -123/05
z dn. 14.11.2005 wydane przez Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach Nr identyfikacyjny 1405

Ta deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ je¿eli centrale bezkana³owe zostan¹ zmienione lub przebudowane bez naszej zgody.

Rok oznakowania

: 2012
kierownik wydz. central

Ryki
.....................................................
/ data wystawienia/

...............................................................
Robert Wójcik
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IV. WARUNKI GWARANCJI
1. JUWENT Szymañski, Nowakowski Spó³ka jawna w Rykach, zwana w dalszej treœci Gwarantem, udziela gwarancji na centralê
wyprodukowan¹ przez Gwaranta, z zastrze¿eniem wymogu eksploatacji centrali zgodnej z warunkami okreœlonymi w instrukcji
obs³ugi i na warunkach okreœlonych poni¿ej.
2. Œwiadczenia gwarancyjne wykonuj¹ wy³¹cznie Gwarant lub Autoryzowany Serwis (dalej w skrócie: „Zobowi¹zany”).
3. Udziela siê gwarancji na alternatywnych warunkach:
a) gwarancja standardowa – 24 miesi¹ce od daty sprzeda¿y, w przypadku samodzielnego rozruchu urz¹dzenia bez udzia³u
Zobowi¹zanego,
b) gwarancja przed³u¿ona – 36 miesiêcy od daty sprzeda¿y z zastrze¿eniem zawarcia przez Kupuj¹cego umowy serwisowej
z Gwarantem, przedmiotem której w szczególnoœci s¹:
-rozruch urz¹dzeñ przez Zobowi¹zanego (odp³atnie),
-szkolenie osoby odpowiedzialnej za dozór centrali (odp³atnie),
-okresowe przegl¹dy i konserwacja (odp³atnie).
4. Niezale¿nie od d³ugoœci gwarancji na centralê, gwarancja na grza³ki nagrzewnic elektrycznych wynosi 12 miesiêcy.
5. W przypadku centrali z wymiennikiem gazowym, warunki gwarancji na podzespó³ okreœla karta gwarancyjna producenta tego
elementu.
6. Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce z central¹, ale nie stanowi¹ce jej czêœci sk³adowej (np. agregaty ch³odnicze, wytwornice pary itp.)
podlegaj¹ wy³¹cznie gwarancji udzielonej przez producenta urz¹dzenia.
7. Gwarancji podlega centrala je¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) kupuj¹cy przedstawi wa¿ny Protokó³ rozruchu urz¹dzenia z formularzem Zg³oszenia serwisowego,
b) kupuj¹cy dokonuje lub zleca dokonanie przegl¹dów bie¿¹cych i okresowych zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi potwierdzaj¹c ten fakt
w Karcie przegl¹dów i konserwacji.
8. W okresie przed³u¿onej gwarancji (36 m-cy) wy³¹czne prawo wykonywania przegl¹dów okresowych ma Zobowi¹zany. Wykonywane
czynnoœci nie przed³u¿aj¹ terminu gwarancji na centralê ani podzespo³y.
9. Wady fizyczne, do których nale¿y tak¿e brak wyraŸnie okreœlonych przez Gwaranta w³aœciwoœci centrali, ujawnione w okresie
gwarancyjnym bêd¹ usuwane (naprawiane) nieodp³atnie w miejscu instalacji centrali, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni
kalendarzowych licz¹c od daty zg³oszenia wady, chyba ¿e zajdzie koniecznoœæ doraŸnego importu czêœci, który termin wy¿ej
okreœlony wyd³u¿y o czas niezbêdny do pozyskania czêœci. W przypadku niemo¿noœci lub nieop³acalnoœci naprawy Zobowi¹zany
dokona wymiany centrali lub jej czêœci na now¹.
10. O sposobie usuniêcia wady decyduje Gwarant.
11. Wymienione w trakcie naprawy czêœci przechodz¹ na w³asnoœæ Gwaranta.
12. Wy³¹czona jest odpowiedzialnoœæ Gwaranta za uszkodzenia i/lub nieprawid³ow¹ pracê urz¹dzenia zaistnia³¹ w szczególnoœci
w wyniku:
a) uszkodzeñ mechanicznych bêd¹cych nastêpstwem wadliwego monta¿u w szczególnoœci nieprawid³owego zamontowania
instalacji zasilaj¹cej, transportu dokonanego przez osoby inne ni¿ Gwarant lub Zobowi¹zany,
b) nieprawid³owego przechowywania centrali, eksploatacji niezgodnej z instrukcj¹ obs³ugi centrali, samowolnych modyfikacji czy
prób naprawy,
c) wymiany czêœci bez zgody Zobowi¹zanego, dalszego u¿ytkowania centrali ze zidentyfikowan¹ przez Kupuj¹cego usterk¹,
d) zdarzeñ losowych, si³y wy¿szej w tym zjawisk atmosferycznych,
e) b³êdów w obs³udze, braku lub niew³aœciwej konserwacji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej z wytycznymi zawartymi w instrukcji
obs³ugi,
f) stosowania do centrali nieoryginalnych czêœci zamiennych i podzespo³ów (silniki, wentylatory, filtry itp.) bez zgody Gwaranta,
g) nieprzestrzegania terminów okresowych przegl¹dów co 6 miesiêcy i braku bie¿¹cej konserwacji miêdzy tymi przegl¹dami,
h) pracy centrali w œrodowisku agresywnym chemicznie w stopniu, do którego centrala nie zosta³a przystosowana lub w œrodowisku,
którego zapylenie wymaga wyposa¿enia pomieszczeñ w urz¹dzenia odpylaj¹ce,
i) stosowania wody zasilaj¹cej i/lub wody kot³owej o parametrach innych ni¿ przewidziane w normie PN-85/C-04601.
13. Gwarancja nie obejmuje:
a) instalacji (systemów) obcego pochodzenia, w ramach której centrala funkcjonuje,
b) czêœci ulegaj¹cych normalnemu zu¿yciu, materia³ów eksploatacyjnych (filtry, uszczelki, ¿arówki, paski klinowe, bezpieczniki itp.),
c) czynnoœci wykonywanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obs³ugi centrali w ramach normalnej konserwacji
i przegl¹dów,
d) kosztów dojazdu serwisu Zobowi¹zanego lub Gwaranta,
e) rekompensaty strat lub zwiêkszonych kosztów u Kupuj¹cego spowodowanych unieruchomieniem central w okresie oczekiwania
na naprawê gwarancyjn¹.
14. W przypadku bezzasadnego wezwania serwisu wszelkie koszty ponosi Kupuj¹cy.
15. Potwierdzeniem dochowania terminów i zakresu czynnoœci przewidzianych dla serwisu central jest adnotacja dokonana przez
przeszkolonego pracownika poczyniona w Karcie przegl¹dów i konserwacji.
16. Gwarant ponosi odpowiedzialnoœæ za wady fizyczne centrali w granicach zwyk³ej wartoœci wadliwych czêœci, przez któr¹ rozumie
siê ich wartoœæ wed³ug cen sprzeda¿y obowi¹zuj¹cych u Gwaranta w dacie dokonania naprawy gwarancyjnej.
17. Gwarant nie odpowiada za szkody poniesione przez Kupuj¹cego lub osoby trzecie wywo³ane ruchem centrali powsta³e
w szczególnoœci wskutek nie dochowania warunków okreœlonych w pkt 12.
18. W przypadku wymiany czêœci lub podzespo³u, okres gwarancyjny na centralê ulegnie przed³u¿eniu o czas, w jakim Kupuj¹cy
pozbawiony by³ mo¿liwoœci u¿ytkowania centrali.
19. Kupuj¹cy udostêpni Zobowi¹zanemu swobodny dostêp do pomieszczeñ, w których znajduj¹ siê centrale. W przypadku centra
zamontowanych na znacznych wysokoœciach, Kupuj¹cy zapewni we w³asnym zakresie odpowiednie rusztowania i urz¹dzenia
transportu pionowego . Kupuj¹cy zobowi¹zany jest dokonaæ demonta¿u hydraulicznego wymienników.
20. Reklamacje nale¿y sk³adaæ do najbli¿szego Przedstawiciela pisemnie na formularzu zg³oszenia serwisowego faxem lub e-mailem
wraz z kopi¹ Protoko³u uruchomienia.
21. Zobowi¹zany odmówi wykonania czynnoœci gwarancyjnych (serwisu okresowego lub naprawy) w przypadku nieuregulowania
Gwarantowi lub Zobowi¹zanemu nale¿noœci za centralê lub za wczeœniejsz¹ us³ugê.

DATA SPRZEDA¯Y

PIECZÊÆ I PODPIS

Specjalne Warunki Gwarancyjne:
Przed³u¿enie okresu gwarancyjnego do ........... miesiêcy.
PIECZÊÆ I PODPIS
17

V. PROTOKÓ£ ROZRUCHU URZ¥DZENIA*
U¯YTKOWNIK URZ¥DZENIA:
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA:
TYP URZ¥DZENIA:
NUMER FABRYCZNY:

INSTALACJA I ROZRUCH
CZYNNOŒÆ

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
pieczêæ /podpis / nazwisko
telefon kontaktowy

DATA I PODPIS

Uwagi

Instalacja mechaniczna

Pod³¹czenie hydrauliczne

Pod³¹czenie elektryczne

Rozruch

Pomiary

WYKONANE POMIARY PARAMETRÓW PRACY
NAWIEW
Strumieñ objêtoœci powietrza
Projektowany
[m3/h]

WYWIEW
Strumieñ objêtoœci powietrza

Zmierzony
[m3/h]

Projektowany
[m3/h]

Silnik
Pr¹d znamionowy [A]

Zmierzony
[m3/h]

Silnik
Pr¹d zmierzony [A]

Pr¹d znamionowy [A]

Pr¹d zmierzony [A]

*Rozruch urz¹dzenia nale¿y wykonaæ zgodnie z odpowiednim rozdzia³em z instrukcji obs³ugi.
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VI. KARTA PRZEGL¥DÓW I KONSERWACJI*
TYP URZ¥DZENIA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Automatyka

T³umik
akustyczny

Odzysk ciep³a

Zespó³
wentylatora

Ch³odnica
powietrza

Nagrzewnica
powietrza

Zakres
czynnoœci

Filtry

Przegl¹d
wykona³

Przepustnice

Data przegl¹du

NUMER FABRYCZNY:

Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana
Sprawdzenie
Czyszczenie
Wymiana

*Przegl¹d urz¹dzenia nale¿y wykonaæ zgodnie z odpowiednim rozdzia³em z instrukcji obs³ugi.
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Uwagi

Data:

VII. ZG£OSZENIE SERWISOWE
GWARANCYJNE

POGWARANCYJNE

ODP£ATNE

U¿ytkownik urz¹dzenia (nazwa)
Osoba do kontaktu
Adres u¿ytkownika
Telefon, fax oraz e-mail
Typ urz¹dzenia
Nr fabryczny
Rok produkcji
Rozruchu dokona³

Opis uszkodzenia:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

UWAGA:
PO SKOPIOWANIU I WYPE£NIENIU PRZEŒLIJ ZG£OSZENIE NA FAX LUB E-MAIL RAZEM Z KOPI¥ PROTOKO£U
URUCHOMIENIA.
Firma JUWENT przyjmuje zg³oszenia wype³nione czytelnie i kompletnie.
W przypadku zg³oszenia nieuzasadnionej reklamacji zg³aszaj¹cy zostanie obci¹¿ony kosztami serwisu.

Data wystawienia gwarancji

Nr zlecenia

.......................................

.......................................
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(piecz¹tka firmowa)

VIII. DOKUMENTY DODATKOWE
W zaleýnoúci od konfiguracji centrali dodatkowo mogà zostaã doùàczone na osobnych kartach nastæpujàce dokumenty:
- Karta Danych Technicznych
Karta Danych Technicznych zawiera wszelkie informacje nt. wartoœci projektowanych i obliczeniowych dotycz¹cych
parametrów powietrza oraz dobranych podzespo³ów.
- Deklaracja Zgodnoœci
- Zestawienie Podzespoùów Zainstalowanych w Urzàdzeniu;
W dokumencie tym znajdujà siæ wyspecyfikowane elementy, które zostaùy zainstalowane w urzàdzeniu wraz
z informacjami jednoznacznie je okreúlajàcymi z podziaùem na nawiew i wywiew.
- Specyfikacja Elementów Automatyki;
Zestawienie to przedstawia wykaz elementów automatyki zainstalowanych w urzàdzeniu oraz na zamieszczonym
rysunku elementy te przy pomocy oznaczeñ majà wskazanà lokalizacjæ. W przypadku braku automatyki firmy Juwent,
dokument nie zostanie doùàczony.
- Wykaz Elementów Zaùàczonych do Centrali;
Zestawienie to jest doùàczane tylko w przypadku, gdy oprócz centrali dostarczane sà elementy niezainstalowane
bezpoúrednio na lub w urzàdzeniu, np. w przypadku, gdy urzàdzenie skùadane jest na miejscu u klienta. Wykaz taki
odnosi siæ do elementów takich jak, kleje, uszczelki, úruby i innych.
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