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Wprowadzenie

1

Wprowadzenie

W instrukcji montażu i obsługi zawarto wszystkie ważne informacje dotyczące eksploatacji i montażu.

Porady, wskazówki i zalecenia

i Przekazuje użytkownikowi porady, wskazówki i

zalecenia służące wydajnej pracy z produktem.

Instrukcję montażu i obsługi należy przeczytać w całości i zastosować produkt dopiero wówczas, gdy w pełni
zrozumiano jej treść.

1.2.2

W razie pytań należy zwrócić się do lokalnego partnera ﬁrmy Viessmann. Aktualny adres znajduje się na
tylnej stronie.

Instrukcje postępowania informują o tym, w jaki sposób
wykonać daną procedurę lub etap procedury. Instrukcje postępowania należy zawsze wykonywać pojedynczo i w podanej kolejności.

Inne symbole

Instrukcje postępowania

Struktura instrukcji postępowania:
1.1 Grupa docelowa
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla
autoryzowanych specjalistów.
Ü Prace elektryczne mogą wykonywać wyłącznie
wykwaliﬁkowani elektrycy.
Ü Pierwsze uruchomienie może wykonać wyłącznie
producent lub wskazany i upoważniony przez niego
personel specjalistyczny.

1.2 Struktura instrukcji montażu i obsługi
1.2.1

Wskazówki ostrzegawcze

Ü Instrukcja dotycząca danej czynności.
Wskazanie wyników, o ile jest to konieczne.
Listy
Struktura nienumerowanych list:
¡ Poziom listy 1
¦
Poziom listy 2

Struktura numerowanych list:
1. Poziom listy 1
1.1
Poziom listy 2

Struktura wskazówek ostrzegawczych
HASŁO
Źródło zagrożenia!
OSTRZEGAW- Skutki nieprzestrzegania wskazówki.
CZE!
„ Działania umożliwiające uniknięcia zagrożenia.

1.3 Współobowiązujące dokumenty
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe stosowanie
urządzenia, należy dodatkowo przestrzegać dołączonych dokumentów (np. instrukcji montażu i obsługi,
instrukcji obsługi) oraz właściwych norm i przepisów.

Kategorie wskazówek ostrzegawczych

1.4 Przechowywanie

Wskazówki ostrzegawcze różnią się w zależności od
rodzaju zagrożenia:

Instrukcję montażu i obsługi należy przechowywać
(łącznie z dokumentami współobowiązującymi) w pobliżu urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed bezpośrednio zagrażającym niebezpieczeństwem, które
może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia w razie braku środków
zapobiegawczych.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może spowodować
śmierć lub ciężkie obrażenia w razie
braku środków zapobiegawczych.

OSTROŻNIE! Ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może spowodować
lekkie lub średnie obrażenia w razie
braku środków zapobiegawczych.
WSKAZÓWKA
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Ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może
spowodować szkody rzeczowe lub
środowiskowe w razie braku środków zapobiegawczych.
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Wskazówki ostrzegawcze zorganizowano następująco:

Bezpieczeństwo i zagrożenia

1.5 Symbole na produkcie
Ostrzeżenie
¡ Ostrzega przed napięciem elektrycznym.
¡ Informuje o konieczności wyciągnięcia wtyczki
sieciowej przed otwarciem obudowy.
¡ Informuje o konieczności przeczytania instrukcji
montażu i obsługi.
¡ Znajduje się na bocznej blasze, na której umieszczono także sieciowy przewód zasilający.

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia spowodowane
przez nieprawidłowy zakres
temperatur!
„ Upewnić się, że agregat suﬁtowy
jest eksploatowany wyłącznie w
przewidzianym zakresie temperatur.

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie spowodowane
przez niepełny instruktaż!
„ Upewnić się, że prace na agregacie suﬁtowym wykonują wyłącznie
wykwaliﬁkowani specjaliści.

WSKAZÓWKA

Szkody spowodowane przez
uszkodzone urządzenie!
„ Upewnić się, że agregat suﬁtowy
obsługują wyłącznie wykwaliﬁkowani
specjaliści.
„ Użytkować agregat suﬁtowy
wyłącznie w oryginalnym stanie, bez
samowolnych zmian oraz w nienagannym stanie technicznym.

Ü Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Ü Czyszczenie, prace konserwacyjne i naprawcze
mogą wykonywać wyłącznie wykwaliﬁkowani specjaliści, którzy znają obowiązujące krajowe normy.
2

Bezpieczeństwo i zagrożenia
3
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie dla życia spowodowane przez porażenie prądem!
„ Przed wszelkimi pracami na agregacie suﬁtowym należy wyciągnąć
wtyczkę sieciową.
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„ Przestrzegać obowiązujących
krajowych norm dot. prac na urządzeniach elektrycznych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Agregat suﬁtowy stosować wyłącznie do chłodzenia
zamkniętych pomieszczeń przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +42°C.
Agregat suﬁtowy stosować wyłącznie do celów komercyjnych.
Przestrzegać wytycznych dot. warunków ustawienia
(patrz rozdział 6.2.3 „Warunki ustawienia” na stronie 6).

Zagrożenie dla życia spowodowane przez spadający agregat
suﬁtowy!

Agregaty do normalnego chłodzenia są przeznaczone
do chłodzenia komór, w których składowane są towary
w temperaturze od -5°C do +20°C.

„ Zapewnić wystarczające rozmieszczenia obciążeń, w szczególności dla potrzeb uruchomienia,
serwisu i pozostałych czynności.

Agregaty do głębokiego mrożenia są przeznaczone
do chłodzenia komór, w których składowane są towary
w temperaturze od -25°C do -5°C.

„ Wycięcie w suﬁcie wykonać
zgodnie z rysunkiem, patrz rozdział
„20 Rysunki do wycięcia suﬁtowego
i otworów” na stronie 26.
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„ Sprawdzić obciążalność suﬁtu
komory chłodniczej dla danego
przypadku.

Przewidywalne nieprawidłowe użytkowanie

Agregat suﬁtowy eksploatować wyłącznie między
dopuszczonymi punktami eksploatacyjnymi (patrz rozdział 14 „Dane techniczne” na stronie 14). Urządzenia
nie eksploatować na wolnym powietrzu.
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Oznaczenie produktu

Agregaty do normalnego chłodzenia: CMC 0700, CMC
0900, CMC 1300, CMC 1900, CMC 3300, CMC 4200

Ü Udokumentować wady (np. za pomocą zdjęć) i,
podając dane produkcji i oznaczenie typu, zgłosić je
producentowi, a także zwrócić uwagę na luźne części, wgniecenia, zarysowania i widoczną utratę oleju.

Agregaty do głębokiego mrożenia: CMF 0800, CMF
1100, CMF 1300, CMF 1700, CMF 2900, CMF 4100

Ü Agregat suﬁtowy podnosić, chwytając wyłącznie za
dolną część maszyny.

Wydajność chłodniczą podano w zaokrągleniu do
pełnych 100 W.

Ü Agregatu suﬁtowego nie podnosić, chwytając za
parownik.

Skróty w oznaczeniu produktu oznaczają:

Ü Moduł wentylatora podnosić, chwytając wyłącznie
za obwodową blachę mocującą.

Oznaczenie produktu

CM = Ceiling Monobloc
C = Cooler

Ü Uważać, aby nie uszkodzić parownika i skraplacza.
Ü Materiał opakowaniowy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

F = Freezer

6.2.3
6

Warunki ustawienia

Montaż
WSKAZÓWKA

6.1 Transport
Agregat suﬁtowy należy transportować następująco:
Ü Transportować wyłącznie w pozycji użytkowania.
Ü Nie przewracać agregatu suﬁtowego.
Ü Przestrzegać symboli na opakowaniu.
Ü Agregat suﬁtowy podnosić i transportować, chwytając wyłącznie za dolną część maszyny.
Ü Uważać, aby nie uszkodzić parownika i skraplacza.
6.2 Ustawianie
6.2.1

Zakres dostawy

Dostawa zawiera następujące elementy:
¡ moduł wentylatora z blaszaną ramą (wersja zależy od wybranej grubości ściany komory),
¡ pokrywa izolacyjna,
¡ moduł maszyny ze zdalnym sterowaniem.

i Firma Viessmann Kühlsysteme GmbH dostarcza agregat suﬁtowy w postaci gotowej do podłączenia, tzn.
gotowej do eksploatacji z kablem sieciowym i wtyczką.

6.2.2

Rozpakowanie

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia spowodowane
przez przewrócenie agregatu
suﬁtowego!
„ Upewnić się, aby nie przewrócić
agregatu suﬁtowego.

Uszkodzenia spowodowane przez
ustawienie na wolnym powietrzu!
„ Agregat suﬁtowy ustawiać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

Wymagania dot. pomieszczenia ustawienia
Ü Przestrzegać temperatury otoczenia od +10°C do
+42°C.
Ü Nie przekraczać względnej wilgotności powietrza (wilgotność powietrza bez kondensacji) wynoszącej 95%.
Ü Zachować odstęp 600 mm przed wszystkimi otworami zasysającymi, aby zapewnić swobodne zasysanie przez agregat suﬁtowy.
Ü Zachować odstęp 750 mm przed wszystkimi otworami wydmuchowymi, aby zapewnić swobodny
wydmuch przez agregat suﬁtowy.
Ü Min. 100 mm odległości od górnej krawędzi agregatu suﬁ towego do dolnej krawędzi istniejącego suﬁ
tu.
Ü Gdy odstępy nie zostaną zachowane:
¡ Zlecić zaprojektowanie niezbędnych kanałów
wentylacyjnych specjalistycznej ﬁrmie z branży
chłodniczej.
¡ Zapewnić przepływ powietrza przez odpowiednie
środki (np. prowadnica powietrza, dodatkowe
wentylatory).
Ü Odprowadzić generowane ciepło z pomieszczenia
ustawienia.
Ü Unikać bezpośredniego promieniowania cieplnego.

Przed i podczas rozpakowywania:

Ü Wykluczyć ustawienie w obszarach z magnetycznymi impulsami zakłóceniowymi, które mają wpływ na
sposób działania agregatu suﬁtowego.

Ü Przestrzegać przepisów środowiskowych i bhp
w miejscu ustawienia.

Ü Wykluczyć ustawienie w obszarach zagrożonych
wybuchem.

Ü Sprawdzić wizualnie agregat suﬁtowy pod kątem
szkód transportowych.
6
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Montaż

Ü Wykluczyć ustawienie w zakładach z zagrożeniem
pożarowym (patrz obowiązujące krajowe normy i
lokalne przepisy).

6.3.2

Montaż agregatu suﬁtowego


Ü Przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie ustawienia, eksploatacji, konserwacji i utylizacji.





6.3 Montaż
OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwa zranienia
przez niekompletne wyposażenie!
„ Stosować środki ochrony indywidualnej.
„ Upewnić się, że środki ochrony indywidualnej są prawidłowo
założone i narzędzia są używane
prawidłowo.

6.3.1

Przed montażem

Ü Upewnić się, że zachowano min. 600 mm wolnej przestrzeni przed otworem zasysającym oraz
750 mm wolnej przestrzeni przed otworem wydmuchowym agregatu suﬁtowego.

Przyklejenie taśmy uszczelniającej
Ü Nakleić taśmę uszczelniającą 3 zgodnie z rysunkiem na suﬁcie komory chłodniczej 1, na równi z
wycięciem suﬁtowym 2.
6.3.3

Montaż modułu wentylatora

Ü Przestrzegać rysunków wymiarowych, patrz rozdział
„19 Rysunki wymiarowe” na stronie 23.
Ü Przestrzegać rysunków, patrz rozdział „20 Rysunki
do wycięcia suﬁtowego i otworów” na stronie 26.
Wykonanie wycięcia suﬁtowego
Wycięcie suﬁtowe narysować i wyciąć następująco:
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Ü Narysować punkty zgodnie z rysunkiem patrz rozdział „20 Rysunki do wycięcia suﬁtowego i otworów”
na stronie 26, a następnie wyróżnić punktakiem:
¡ dla otworów modułów wentylatora,
¡ dla narożników wycięcia suﬁtowego.
Ü Wywiercić otwory mocujące dla modułu wentylatora
(8 mm).
Ü Połączyć oznaczenia narożników dla wycięcia suﬁtowego i narysować krawędzie cięcia.
Ü Wykonać wycięcie suﬁtowe i otwory zgodnie z
rysunkiem.
Ü Zabezpieczyć krawędzie cięcia i otwory przed korozją.




Ü Włożyć dołączone kołki neoprenowe M4 w otwory dla
modułu wentylatora w suﬁcie komory chłodniczej.
Ü Moduł wentylatora 2 podnieść do suﬁtu komory
chłodniczej od dołu i umieścić zgodnie z otworami.
Ü Upewnić się, że kierunek wydmuchu 1 wskazuje w kierunku od krawędzi przedniej suﬁtu komory chłodniczej.
Ü Zamontować moduł wentylatora do suﬁtu komory za
pomocą dołączonych śrub M4 i podkładek z tworzywa sztucznego.
7

Montaż

Ü Umieścić obwodowo materiał uszczelniający na
górnej stronie suﬁtu komory chłodniczej, między
modułem wentylatora z blaszaną ramą i wycięciem
suﬁtowym.

i Należy uwzględnić ograniczenia związane z określonym zastosowaniem materiału uszczelniającego.

i Stosować cienką nakładkę odpowiedniego narzędzia.
6.3.4

Osadzanie modułu maszyny

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia spowodowane
przez nieprawidłowy transport!
„ Modułu maszyny nie podnosić,
chwytając za parownik.

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia spowodowane
przez nieprawidłowy montaż!
„ Upewnić się, że kabel zdalnego
sterowania i kabel sieciowy nie są
zakleszczone między agregatem
suﬁtowym i komorą chłodniczą.











Ü Upewnić się, że istnieje szczelne połączenie między
blachą grodziową modułu wentylatora 1 a miską
ociekową parownika 3:
¡ Wykonać kontrolę wizualną.
¡ W razie potrzeby dopasować blachę grodziową
poprzez otwory wzdłużne i śruby M4 2 zgodnie
z wysokością.
Dostarczone zdalne sterowanie ma magnes. Istnieje możliwość umieszczenia zdalnego sterowania na
powierzchni magnetycznej.

i Dostarczonej magnetycznej płytki metalowej moż-

na użyć jako powierzchni mocującej dla zdalnego
sterowania, gdy w miejscu montażu nie istnieją inne
powierzchnie magnetyczne. Metalową płytkę można
przymocować za pomocą dwustronnej montażowej
taśmy klejącej bez użycia dodatkowych materiałów
mocujących na odpowiednich powierzchniach.

i Uwzględnić długość kabla zdalnego sterowania.


Ü Moduł maszyny 1 za pomocą odpowiedniego dźwigu podnieść na wysokość suﬁtu komory chłodniczej.
Ü Przesunąć moduł maszyny na komorę chłodniczą.
Modułu maszyny nie podnosić, chwytając za parownik 2.
Ü Ustawić moduł maszyny na równi ze ścianą komory
chłodniczej 3, na środku wycięcia suﬁtowego.

8
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(Por. rozdział Dane techniczne, str. 14).

Montaż

6.3.5

Montaż pokrywy izolacyjnej
1

6.4 Zasilanie elektryczne
2

1

Zasilanie elektryczne komory chłodniczej:
¡ poprzez 4-biegunowe gniazdo na agregacie
suﬁtowym
¡ po stronie zasysania parownika
¡ do zasilania urządzeń odbiorczych, takich jak
¦
oświetlenie
¦
ogrzewanie ościeżnicy drzwiowej
¦
przełącznik stykowy drzwi
¡ Moc łączna wynosi maks. 500 W

6.5 Przyłącza
6.5.1

Podłączenie odprowadzenia wody roztopowej (opcja)

i Agregat suﬁtowy dysponuje zintegrowaną miską na
skropliny/wody roztopowe z funkcją przepełnienia.

W razie dużej ilości wód roztopowych:
Ü Wsunąć pokrywę izolacyjną 2 na parownik.

Ü Zdemontować osłonę (patrz rozdział „12 Demontaż”
na stronie 13).
Ü Zamontować dodatkowe odprowadzenie wody roztopowej poprzez króciec przyłączeniowy (12 mm) na
agregacie suﬁtowym.

i Odpływ wody roztopowej znajduje się z tyłu agregatu suﬁtowego z prawej strony (naprzeciwko strony z
doprowadzeniem kabla sieciowego).

6.5.2

Ü Połączyć ze sobą pokrywę izolacyjną i
agregat suﬁtowy za pomocą złączek mimośrodowych 1.
7361355-03 PL - Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

Ü Upewnić się, że złączki mimośrodowe zamykają się.
Ü Zasłonić otwory złączek mimośrodowych za pomocą dowolnej zaślepki.

i Haczyk bocznych złączek mimośrodowych zamyka się
z góry na dół (patrz rysunek).

Podłączanie drzwiowego przełącznika stykowego (opcja)
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie dla życia spowodowane przez porażenie prądem!
„ Upewnić się, że prace są wykonywane wyłącznie przez wykwaliﬁkowany personel specjalistyczny.
„ Przed wszelkimi pracami na agregacie suﬁtowym należy wyciągnąć
wtyczkę sieciową.
„ Zabezpieczyć agregat suﬁtowy
przed niezamierzonym włączeniem.

i Aby odłączyć wentylator parownika przy otwartych

drzwiach komory chłodniczej, ﬁrma Viessmann Kühlsysteme GmbH zaleca montaż drzwiowego przełącznika stykowego o mocy załączalnej 230 VAC i co
najmniej 0,5 A.

i Podłączając wyłącznik drzwiowy upewnij się, że

przedłużenie kabla podłączeniowego wewnątrz kabiny
chłodniczej jest rozwiązane tak, aby zakłócenia zmieniające charakter przenoszenia wywołane indukcją
elektromagnetyczną pozostały na możliwie najniższym
poziomie.

9

Montaż

i Drzwiowy przełącznik stykowy nie należy do zakresu
dostawy. Agregat suﬁtowy jest gotowy do działania
także bez drzwiowego przełącznika stykowego.

A
B
C

4-biegunowe połączenie wtykowe na agregacie suﬁtowym
4-biegunowe połączenie wtykowe komory chłodniczej
Przełącznik stykowy drzwi przy otwartych drzwiach

Ü Upewnić się, że agregat suﬁtowy jest odłączony od
prądu.
Ü Podłączyć 4-biegunowe połączenie wtykowe stykowego przełącznika drzwi do 4-biegunowego gniazda
po stronie zasysania parownika.
Ü Podczas podłączania drzwiowego przełącznika stykowego przestrzegać instrukcji obsługi układu sterowania.

i Istnieje możliwość podłączenia do 4-biegunowego

połączenia wtykowego modułu wentylatora urządzeń
o łącznym poborze mocy 500 W.

Podłączenie styku sygnalizacyjnego usterki (opcja)

i Układ sterowania dysponuje bezpotencjałowym sty-

kiem sygnalizacji usterki. Istnieje możliwość podłączenia w miejscu ustawienia urządzenia do sygnalizacji
usterki o maks. 8 A i 230 VAC.

i Awaria zasilania po stronie sieci będzie nadzorowana.
¡ W przypadku usterki styki IN i NC są zwarte.
¡ Przyłącze do urządzenia do sygnalizacji usterki
na płytce drukowanej (złącze wtykowe alarmu).

10
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6.5.3

Uruchomienie

7

Uruchomienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie dla życia spowodowane przez porażenie prądem!
„ Upewnić się, że uruchomienie
jest wykonywane wyłącznie przez
wykwaliﬁkowany personel specjalistyczny.
„ Przed uruchomieniem upewnić się, że wszystkie komponenty
agregatu suﬁtowego są prawidłowo
zamontowane.
„ Przed uruchomieniem upewnić
się, że nikt nie wykonuje prac na
agregacie suﬁtowym.

Ü Wtyk sieciowy podłączyć do przepisowo uziemionego gniazda wtykowego z zabezpieczeniem osób
(wyłącznik różnicowo-prądowy) zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
Agregat suﬁtowy uruchomi się po upływie czasu opóźnienia wynoszącym 1 minutę.
Aby ustawić czas opóźnienia:
Ü Patrz instrukcja obsługi układu sterowania.

8

Ü Zdemontować osłonę blaszaną w celu wyczyszczenia poszczególnych komponentów (patrz rozdział
„12 Demontaż” na stronie 13).
Ü Skraplacz i parownik czyścić wyłącznie miękkim
pędzlem lub sprężonym powietrzem.
Ü Pozostałości o dużej zawartości tłuszczu usuwać
przemysłowym środkiem do czyszczenia.
Ü Nie używać przedmiotów z ostrymi końcówkami lub
krawędziami.
Ü Nie zgniatać ani nie uszkodzić cienkich lameli podczas czyszczenia.

9

Konserwacja
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie dla życia spowodowane przez porażenie prądem!
„ Upewnić się, że prace konserwacyjne są wykonywane wyłącznie
przez wykwaliﬁkowany personel
specjalistyczny.
„ Przed pracami konserwacyjnymi
wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Czyszczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Interwały czyszczenia zależą od następujących czynników:
¡ stopień zabrudzenia,
¡ warunki otoczenia.

Zagrożenie dla życia spowodowane przez porażenie prądem!
„ Upewnić się, że czyszczenie
jest wykonywane wyłącznie przez
wykwaliﬁkowany personel specjalistyczny.
„ Przed czyszczeniem wyciągnąć
wtyczkę sieciową.

„ Zabezpieczyć agregat suﬁtowy
przed niezamierzonym włączeniem.

Ü Co najmniej raz w roku wykonać konserwację agregatu suﬁtowego.
Ü Wypełnić listę kontrolną prac konserwacyjnych,
patrz rozdział „22 Lista kontrolna prac konserwacyjnych” na stronie 31.
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„ Zabezpieczyć agregat suﬁtowy
przed niezamierzonym włączeniem.
WSKAZÓWKA

Uszkodzenia spowodowane
przez nieprawidłowe czyszczenie!
„ Nie czyścić agregatu suﬁtowego
strumieniem wody ani pary.

Ü Po pierwszym uruchomieniu agregat suﬁtowy
okresowo sprawdzać pod kątem zabrudzeń i w razie
potrzeby wyczyścić.
Ü Co najmniej raz w roku czyścić agregat suﬁtowy.

11

Naprawa – wymiana wentylatora

10 Naprawa – wymiana wentylatora

11 Wyłączenie z eksploatacji

W tym rozdziale opisano wymianę uszkodzonego wentylatora. Prace należy wykonać wyłącznie po awarii
wentylatora.

W razie dłuższego przestoju agregatu suﬁtowego:
Ü Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
W razie wyłączenia agregatu suﬁtowego na krótszy czas:
Ü Patrz instrukcja obsługi układu sterowania.



Wentylator należy wymienić następująco:
Ü Rozwiercić nity prowadnicy powietrza 1.

 

Ü Wentylator 2 zdemontować, odkręcając śruby mocujące.
Ü Osadzić nowy wentylator w taki sposób, aby kabel
przyłączeniowy był skierowany w stronę zagłębienia 3 w module wentylatora.
Ü Dokręcić śruby mocujące wentylatora.
Ü Osadzić prowadnicę powietrza 1 i przynitować na
nowo, używając istniejących otworów.
Ü Sprawdzić kierunek obrotów wentylatora. Wentylator musi wydmuchiwać powietrze do komory chłodniczej.

12
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Ü Usunąć prowadnicę powietrza.

Demontaż

12 Demontaż


i W razie demontażu elementów blaszanych odłą-

czyć istniejący kabel uziemienia i podczas montażu
ponownie go podłączyć.



 



Ü Odkręcić śruby z lewej strony agregatu suﬁtowego
i zdjąć osłonę 4 na bok.
Zamontować agregat suﬁtowy następująco:
Ü Wykonać kroki procedury demontażu w odwrotnej
kolejności.
Demontować agregat suﬁtowy następująco:
Ü Odkręcić śruby 1 z prawej strony agregatu suﬁtowego.

Ü Osadzić blachę osłonową 4 z boku, na blasze
spodniej i zawiesić w przewidzianych do tego celu
zagłębieniach 6.
Ü Przycisnąć osłony do zatyczki 5 i dokręcić śruby z
lewej strony agregatu suﬁtowego.



Ü Blachę osłonową 3 obrócić tak, aby chwyciły
uchwyty zabezpieczające.
Ü Przycisnąć osłony do zatyczki 5 i dokręcić śruby 1
z prawej strony agregatu suﬁtowego.

13 Utylizacja
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WSKAZÓWKA



Ü Blachę osłonową 3 obrócić tak, aby uchwyty zabezpieczające 2 były wolne.
Ü Usunąć blachę osłonową.

Szkody środowiskowe spowodowane przez wyciekający
czynnik chłodniczy!
„ Upewnić się, że przewody rurowe
podczas demontażu agregatu suﬁtowego nie zostaną uszkodzone.
„ Upewnić się, że czynnik chłodniczy nie wycieka.

Ü Zlecić specjalistom spuszczanie czynnika chłodniczego.
Ü Spuszczony czynnik chłodniczy utylizować zgodnie z wymogami środowiskowymi i obowiązującymi
przepisami z zakresu utylizacji.
Ü Uszkodzone agregaty suﬁtowe utylizować zgodnie
z wymogami środowiskowymi i obowiązującymi
przepisami z zakresu utylizacji.
13

Dane techniczne

14 Dane techniczne
•

Parametry wydajnościowe obowiązują w przypadku urządzeń z
czystymi wymiennikami ciepła.
Tolerancje wartości są zgodne z normą DIN EN 12900:2013.
Wydajność chłodniczą przedstawiono w oparciu o DIN EN
328:2014.
Temperaturę w komorze chłodniczej zmierzono przy wlocie
powietrza agregatu zgodnie z DIN EN 328:2014.
Temperaturę otoczenia zmierzono przy wlocie powietrza agregatu zgodnie z DIN EN 327:2014.

•
•
•
•

14.1 Chłodzenie normalne
Chłodzenie normalne
Oznaczenie

CMC 0700

Wielkość1

CMC 0900

CMC 1300

1

Zakres regulacji temperatury
komory chłodniczej

[°C]

Wydajność chłodnicza w punkcie normy2

[W]

Wydajność grzewcza w punkcie normy2

[W]

Pobór mocy w punkcie normy2

[W]

EER3
Dopuszczalna temperatura
otoczenia

CMC 1900

CMC 3300

2

3

-5 do +20
700

900

1300

1900

3300

4200

1310

1680

2250

3070

5040

6520

610

780

950

1170

1740

2320

1,15

1,15

1,37

1,62

1,90

1,81

2,4

4,2

4,2

3,4

6,0

6,0

[°C]

+10 do +42

Czynnik chłodniczy

R134a

Ilość czynnika chłodniczego

[kg]

1,1

1,4

2,3

4

GWP

1430

Ekwiwalent CO2

[t CO2]

Maks. ciśnienie strony
wysokiego ciśnienia

[bar a]

1,6

2,0

3,3
18

Układ chłodniczy

Zamknięty hermetycznie

Zawór rozprężny

Termostatyczny zawór rozprężny
Odszranianie powietrzem cyrkulacyjnym/odszranianie gorącym gazem

Napięcie/fazy/częstotliwość

[V] / - /
[Hz]

Długość przewodu sieciowego

[m]

230 / 1 / 50

400 / 3 / 50

5

0,5

Bezpiecznik (charakterystyka C) [A]

16 zwłoczny

Stopień ochrony

IP 34
5

Poziom ciśnienia akustycznego

[dB(A)]

Zasięg rzutu wentylatora parownika w komorze chłodniczej

[m]

Odprowadzana ilość powietrza6 [m3/h]
Długość przewodu zdalnego
sterowania

[m]

Wymiary głęb. x szer. x wys.
(bez modułu wentylatora)

[mm]

Wymiary wycięcia w suﬁcie

[mm]

Wymiar dolnej krawędzi
zamontowanego modułu
wentylatora do suﬁtu komory
chłodniczej

[mm]

45

45

49

56

5
690

54

10
880

1180

58
15

1610

2570

3410

15
945 x 900 x 445

1035 x 1070 x 550

1450 x 1530 x 645

405 x 570

450 x 740

690 x 1200

114
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Sposób odszraniania

14

CMC 4200

Dane techniczne

Chłodzenie normalne
Oznaczenie

CMC 0700

CMC 0900

CMC 1300

CMC 1900

CMC 3300

CMC 4200

Łączny ciężar, z opakowaniem

[kg]

95

105

144

148

247

258

Łączny ciężar, bez opakowania

[kg]

70

80

112

117

208

219

Ciężar modułu wentylatora

[kg]

Ciężar modułu maszyny

[kg]

Ciężar pokrywy izolacyjnej

[kg]

8
47

10
57

1

Obowiązuje wyłącznie dla tej instrukcji montażu i obsługi.

2

Punkty normy: Chłodzenie: L0°/L32°C; mrożenie: L-20°/L32°C; moc grzewcza: prąd

87
20

4

ciepła, który jest oddawany do otoczenia przez urządzenie w trybie chłodzenia.

82

15

23

5

147

158
38

Dane producenta.
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany wg charakterystyki A, zmierzony w
odległości 1 m. W zależności od warunków przestrzennych i pozycji montażowej mogą

3

wystąpić odmienne poziomy ciśnienia akustycznego.

EER: Energy Efﬁciency Ratio; stosunek wydajności chłodniczej do poboru mocy.
6

Podany strumień objętościowy w punkcie normy dla ΔT o wartości 6 K (chłodzenie) lub
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8 K (mrożenie).
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Dane techniczne

14.2 Zamrażanie
Zamrażanie
Oznaczenie
1

CMF 1300

1

Zakres regulacji temperatury
komory chłodniczej

[°C]

Wydajność chłodnicza w punkcie normy2

[W]

Wydajność grzewcza w punkcie normy2

[W]

Pobór mocy w punkcie normy2

[W]

EER3
Dopuszczalna temperatura
otoczenia

CMF 1100

CMF 2900

2

3

800

1100

1300

1700

2900

4100

2200

2820

2720

3570

5580

7510

1400

1720

1420

1870

2680

3410

0,57

0,64

0,92

0,91

1,08

1,20

2,6

4,8

5,1

5,5

8,2

10,7

[°C]

+10 do +42
R407A

[kg]

1,1

1,1

2,6

Ekwiwalent CO2

[t CO2]

2,3

2,3

5,1

Maks. ciśnienie strony wysokiego ciśnienia

[bar a]

4

GWP

2107

28

Układ chłodniczy

Zamknięty hermetycznie

Zawór rozprężny

Termostatyczny zawór rozprężny

Sposób odszraniania

Odszranianie gorącym gazem

Napięcie/fazy/częstotliwość

[V] / - /
[Hz]

Długość przewodu sieciowego

[m]

Bezpiecznik (charakterystyka C)

[A zwłoczny]

230 / 1 / 50

400 / 3 / 50

5

0,5
16 zwłoczny

Stopień ochrony

IP 34

Poziom ciśnienia akustycznego5

[dB(A)]

Zasięg rzutu wentylatora parownika w komorze chłodniczej

[m]

Odprowadzana ilość powietrza6

CMF 4100

-25 do -5

Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego

CMF 1700

[m3/h]

Długość przewodu zdalnego
sterowania

[m]

Wymiary głęb. x szer. x wys.
(bez modułu wentylatora)

[mm]

Wymiary wycięcia w suﬁcie

[mm]

Wymiar dolnej krawędzi
zamontowanego modułu
wentylatora do suﬁtu komory
chłodniczej

[mm]

63

65

53

56

5
870

61

10
1110

1070

60
15

1410

2190

2950

15
945 x 900 x 445

1035 x 1070 x 550

1450 x 1530 x 645

405 x 570

450 x 740

690 x 1200

114

Łączny ciężar, z opakowaniem

[kg]

115

119

148

151

260

263

Łączny ciężar, bez opakowania

[kg]

90

94

116

119

221

224

Ciężar modułu wentylatora

[kg]

Ciężar modułu maszyny

[kg]

Ciężar pokrywy izolacyjnej

[kg]

1

2

8
67

10
71

15

Obowiązuje wyłącznie dla tej instrukcji montażu i obsługi.
Punkty normy: Chłodzenie: L0°/L32°C; mrożenie: L-20°/L32°C; moc grzewcza: prąd

89
20

3
4
5

ciepła, który jest oddawany do otoczenia przez urządzenie w trybie chłodzenia.
6

16

86

23
160

163
38

EER: Energy Efﬁciency Ratio; stosunek wydajności chłodniczej do poboru mocy.
Dane producenta.
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany wg charakterystyki A, zmierzony w
odległości 1 m. W zależności od warunków przestrzennych i pozycji montażowej mogą
wystąpić odmienne poziomy ciśnienia akustycznego.
Podany strumień objętościowy w punkcie normy dla ΔT o wartości 6 K (chłodzenie) lub
8 K (mrożenie).
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Wielkość

CMF 0800

Normy i przepisy

15 Normy i przepisy
Ü Przestrzegać następujących norm i przepisów:
¦
dyrektywa EMC 2014/30/WE,
¦
dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
¦
norma DIN EN 378 (2008/2012)
¦
rozporządzenie w sprawie ﬂuorowanych
gazów cieplarnianych 2014/517/WE.

i Agregat suﬁtowy został skonstruowany i sprawdzony
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

i Agregat suﬁtowy został sprawdzony pod kątem prawidłowości działania i szczelności obiegu czynnika
chłodniczego.

16 Gwarancja
Wyciąg z naszych warunków gwarancji:
Okres gwarancji wynosi 1 rok. Gwarancja zaczyna
obowiązywać w dniu dostawy, który należy poświadczyć listem przewozowym lub fakturą. Usterki występujące w okresie gwarancji, których przyczyną jest
wada produkcyjna bądź wada materiału, zostaną
usunięte bezpłatnie.
Dalsze roszczenia, w szczególności z tytułu szkód
następczych, są wykluczone.
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Gwarancja nie obejmuje szkód, których przyczyną
jest niewłaściwe lub nieprawidłowe użytkowanie,
nieprawidłowy montaż bądź uruchomienie przez
nabywcę lub osoby trzecie, naturalne zużycie, nieprawidłowa lub niedbała konserwacja, oddziaływanie
czynników chemicznych lub elektrochemicznych
i elektrycznych, jeśli nie wynikają one z naszej winy,
nieprzestrzeganie instrukcji montażu, obsługi i konserwacji, nieprawidłowe zmiany lub naprawy przez
nabywcę bądź osoby trzecie, a także używanie części obcego pochodzenia.
Gwarancja wygasa również w przypadku otwarcia
obiegu czynnika chłodniczego przez nieupoważnione
osoby, ingerencji w konstrukcję układu lub zmiany
albo zamazania numeru seryjnego na urządzeniu.

17

Obieg czynnika chłodniczego i punkty pomiaru

17 Obieg czynnika chłodniczego i punkty pomiaru
Schemat przewodów rurowych i oprzyrządowania bez wtrysku pary1 (EVI)

 








 














 





 



 





 



 

A Skraplacz

H Sprężarka

B Miska na skropliny/wodę roztopową

J

C Zawór elektromagnetyczny przewodu gorącego gazu

K Parownik

D Przełącznik wysokiego ciśnienia

L

Przyłącze kontrolne niskiego ciśnienia

Termostatyczny zawór rozprężny

E Zawór elektromagnetyczny odszraniania gorącym gazem O Zawór elektromagnetyczny przewodu cieczy
F Przyłącze kontrolne wysokiego ciśnienia
G Zawór kontrolny końcowej temperatury sprężania
1

18

EVI oznacza Enhanced Vapour Injection.

P Osuszacz ﬁltra
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Obieg czynnika chłodniczego i punkty pomiaru

Punkty pomiaru
Oznaczenie

Wielkość pomiarowa

Jednostka

t_c1h

Temperatura wejściowa skraplacza

°C

t_c2u

Temperatura wyjściowa skraplacza

°C

t_cL1

Temperatura wejściowa powietrza
skraplacza

°C

t_cL2

Temperatura wyjściowa powietrza
skraplacza

°C

Temperatura wejściowa sprężarki

°C

t_v2h

Temperatura wyjściowa sprężarki

°C

t_o2h

Temperatura wyjściowa parownika

°C

t_oL1

Temperatura wejściowa powietrza
parownika

°C

t_oL2

Temperatura wyjściowa powietrza
parownika

°C

p_o

Ciśnienie parowania

bar

p_c

Ciśnienie skraplania

bar
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t_v1h

19

Obieg czynnika chłodniczego i punkty pomiaru

Schemat przewodów rurowych i oprzyrządowania z wtryskiem pary1 (EVI)

i Ten schemat przewodów rurowych i oprzyrządowania obowiązuje wyłącznie dla agregatu suﬁtowego CMF 4100
z wtryskiem pary EVI.

t_cL2
t_c2u

t_c1h

5cm

P

A

5cm

B

t_cL1

O

C

N

D

TC

E

PZH

F
M

p_c
t_v2h

5cm

H
5cm

t_v1h
J
p_o

t_oL1

TC

K

t_oL2

5cm

t_o2h

A Skraplacz

J Przyłącze kontrolne niskiego ciśnienia

B Miska na skropliny/wodę roztopową

K Parownik

C Zawór elektromagnetyczny przewodu gorącego gazu

L Termostatyczny zawór rozprężny

D Przełącznik wysokiego ciśnienia

M Płytowy wymiennik ciepła

E Zawór elektromagnetyczny odszraniania gorącym gazem N Termostatyczny zawór rozprężny
F Przyłącze kontrolne wysokiego ciśnienia

O Zawór elektromagnetyczny przewodu cieczy

H Sprężarka

P Osuszacz ﬁltra

1
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EVI oznacza Enhanced Vapour Injection.
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L

Obieg czynnika chłodniczego i punkty pomiaru

Punkty pomiaru
Oznaczenie

Wielkość pomiarowa

Jednostka

t_c1h

Temperatura wejściowa skraplacza

°C

t_c2u

Temperatura wyjściowa skraplacza

°C

t_cL1

Temperatura wejściowa powietrza
skraplacza

°C

t_cL2

Temperatura wyjściowa powietrza
skraplacza

°C

Temperatura wejściowa sprężarki

°C

t_v2h

Temperatura wyjściowa sprężarki

°C

t_o2h

Temperatura wyjściowa parownika

°C

t_oL1

Temperatura wejściowa powietrza
parownika

°C

t_oL2

Temperatura wyjściowa powietrza
parownika

°C

p_o

Ciśnienie parowania

bar

p_c

Ciśnienie skraplania

bar
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Punkty pomiaru

18 Punkty pomiaru

Czujnik temperatury t_oL1: temperatura od strony
powietrza przy wlocie parownika.

18.1 Pomiar temperatur od strony powietrza na
skraplaczu

Czujnik temperatury t_oL2: temperatura od strony
powietrza przy wylocie parownika.
Ü Umieścić czujnik temperatury t_oL1 na środku
wlotu powietrza, na wysokości suﬁtu komory chłodniczej zgodnie z rysunkiem.





Ü Umieścić czujnik temperatury t_oL2 na środku
wylotu powietrza zgodnie z rysunkiem.




Ü Wykonać pomiar.



18.3 Pozycjonowanie czujników temperatury do
pomiarów w przypadku serwisowym

i Punkty pomiaru służą do określenia temperatur w


Rysunek przedstawia widok z przodu agregatu
suﬁtowego z odpowiednimi pozycjami do określenia
temperatury wejściowej powietrza przed skraplaczem (t_cL1). Z obu wartości pomiarowych t_cL1_A
i t_cL1_B oblicza się średnią arytmetyczną t_cL1.

przypadku serwisowym (por. „Schemat przewodów
rurowych i oprzyrządowania bez wtrysku pary1
(EVI)” na stronie 18 i „Schemat przewodów rurowych i oprzyrządowania z wtryskiem pary1 (EVI)” na
stronie 20).

i Do pomiaru stosować wyłącznie skalibrowane czujniki temperatury.

30 °

Pomiar od strony powietrza przed skraplaczem:
Ü Czujniki temperatury t_cL1_A i t_cL1_B umieścić
zgodnie z rysunkiem 1 cm nad powierzchnią blachy osłonowej.

1

2

Ü Wykonać pomiar.

3

Pomiar od strony powietrza za skraplaczem:
Ü Usunąć blachę osłonową, patrz rozdział „12 Demontaż” na stronie 13.
Ü Czujnik temperatury t_cL2 umieścić z 5 cm odstępem do wentylatora (po stronie ciśnienia wyjściowego) i ustawić osiowo do piasty wentylatora.
Ü Zamontować blachę osłonową.
Ü Wykonać pomiar.
18.2 Pomiar temperatur od strony powietrza na
parowniku

Ü Umieścić i zamocować odpowiedni czujnik temperatury 1 na rurze przewodzącej czynnik chłodniczy 2.
Czujnik temperatury musi całkowicie przylegać.
Ü Zaizolować materiałem izolacyjnym punkt pomiaru
przed pomiarem (min. 5 mm).

t _oL2

Ü Wykonać pomiar.
t _ oL1

Rysunek przedstawia prostokątny wlot powietrza na
parowniku (dolna strona agregatu suﬁtowego).

22

Ü Po pomiarze usunąć czujniki temperatury i prawidłowo zaizolować punkt pomiaru.
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Ü Usunąć materiał izolacyjny 3 (o ile jest osadzony)
z miejsca pomiaru.

Rysunki wymiarowe

19 Rysunki wymiarowe

i Dane dot. wielkości — patrz rozdział „14 Dane techniczne” na stronie 14.
Kierunek powietrza
19.1 Wielkość 1
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Rysunki wymiarowe

19.2 Wielkość 2
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Rysunki wymiarowe

19.3 Wielkość 3
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Rysunki do wycięcia suﬁtowego i otworów

20 Rysunki do wycięcia suﬁtowego i otworów

i Upewnić się, że w kierunku wydmuchu jest co najmniej 1500 mm wolnej przestrzeni.



Grubość ścian
Wycięcie suﬁtowe
Kierunek wydmuchu

20.1 Wielkość 1





20.2 Wielkość 2
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Rysunki do wycięcia suﬁtowego i otworów

20.3 Wielkość 3
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Schematy połączeń

21 Schematy połączeń
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21.1 Schemat połączeń dla agregatu do normalnego chłodzenia – 230 V
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Schematy połączeń
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21.2 Schemat połączeń dla agregatu do głębokiego mrożenia – 230 V
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Schematy połączeń

7361355-03 PL - Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

21.3 Schemat połączeń dla agregatu chłodniczego – 400 V
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Lista kontrolna prac konserwacyjnych

22 Lista kontrolna prac konserwacyjnych

7361355-03 PL - Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

Ü Skopiować listę kontrolną prac konserwacyjnych i wypełnić podczas konserwacji.
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Belgia
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be
Dania
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telefon +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk
Estonia
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telefon +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee
Finlandia
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.fi
Francja
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telefon +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr
Holandia
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
www.viessmann.nl
Irlandia
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie
Łotwa
Viessmann Refrigeration Systems Latvia ﬁliále
Telefon +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

Niemcy
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telefon +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telefon +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de
Norwegia
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefon +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no
Polska
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telefon +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl
Republika Czeska
Viessmann, spol. s r.o.
Telefon + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz
Rosja
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telefon +7 499 277 1260
www.viessmann.ru
Słowacja
Viessmann, s.r.o.
Telefon +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk
Szwajcaria
Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch
Szwecja
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefon +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se
Wielka Brytania
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae
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Austria
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telefon +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at

