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Znaki wskazane na wymiennikach ciepła

Uwaga! Ruchome części maszyny

Uwaga! Ryzyko porażenia

Kierunek obrotów wentylatorów

Amoniakalna chłodnica powietrza

Wymienniki ciepła POLTHERM są przeznaczone do 
stosowania w przemysłowych i komercyjnych układach 
chłodzenia.
Instalacja elektryczna powinna spełniać zasady bezpieczeń-
stwa zgodne z normą IEC 60204-1. Regulacją i kontrolą 
wymienników ciepła w układach chłodzenia powinny się 
zajmować wykwalifikowane firmy z branży chłodniczej.
Wymienniki ciepła POLTHERM są starannie zaprojektowa-
ne. Można je stosować pomiędzy minimalną, a maksymal-
ną temperaturą i pod maksymalnym ciśnieniem (PT) wyka-
zanym na tabliczce znamionowej. Podanych wartości nie 
powinno się przekraczać.
Dopuszczalne wartości hałasu wskazanego w dokumen-
tach produktów, są mierzone w warunkach wolnego pola. 
Wartości hałasu mogą odbiegać znacząco od tych poda-
nych na produkcie w zależności od struktury i materiałów 
wymienników ciepła.
Należy poinformować dostawcę jeżeli dostarczone 
produkty są uszkodzone. Dostawca gwarantuje naprawę 
lub korektę wady urządzenia, zgodnie z gwarancją udzie-
loną w dniu zakupu urządzenia.

Naklejka wymiennika ciepła została umieszczona na stronie, 
po której dostępne jest połączenie. 

Uwaga:
Proszę dokładnie przeczytać następujące zasady!
Jest niezwykle ważne, aby szanować bezpieczeństwo 
i środowisko!
Wymienniki ciepła są to półprodukty przeznaczone do 
pracy za pomocą czynników chłodniczych lub innych 
mediów (np. glikol). Substancje te krążą pod ciśnieniem. 
To produkty łatwopalne i żrące. Zachowaj ostrożność oraz 
przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
Jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrasta, wzrasta też 
ciśnienie i istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia poda-
nych dopuszczalnych wartości. Napełnienie czynnikiem 
wymiennika nie może przekraczać 80% pełnego napeł-
nienia. Przekroczenie tej liczby, może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenia urządzenia.
Wymienniki ciepła POLTHERM mogą być wykorzystane 
tylko do tych celów, do których są przeznaczone. 
Substancja (czynnik chłodniczy) jest wskazany na tabliczce 
znamionowej. Niewłaściwa obsługa i stosowanie niewła-
ściwych substancji jest niezgodne ze wskazaniami produ-
centa, może spowodować utratę gwarancji.
Producent nie zawsze jest odpowiedzialny za prawidłową 
pracę urządzenia. Instalator urządzenia jest odpowiedzial-
ny za produkt finalny całego układu chłodniczego.

Model
Serial No
Year
Fluid
TS
PS
No. Motor
R.P.M.
Motor Feed
W Mot. Tot.
A Mot. Tot.
Defrost Feed
Defrost Tot. W

- chłodnica powietrza
- numer seryjny
- rok produkcji wymiennika ciepła
- czynnik
- max/min temperatura
- max. ciśnienie pracy
- ilość wentylatorów
- obroty na min. wentylatora
- zasilanie
- całkowita moc wentylatora
- całkowity amperaż wentylatora
- zasilanie grzałek
- całkowita moc grzałek

Adres
www.systherm.com

Model :

Serial No :

Year :

TS :

No. Motor :

R.P.M. :

Motor FEED :

W Mot. Tot. :

A Mot. Tot. : Peso / Weight :

Made in Italy  UE

Internal Volume :

PS (Max) : bar

Fluid :
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PODNOSZENIA

Wymienniki ciepła są sprawdzone azotem oraz oznaczone 
w celu uniknięcia problemów związanych z wilgotnością.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi 
czasu trwania i częstotliwości przechowywania wentylato-
rów i silników elektrycznych.
Radzimy przetestować system wentylacji co trzy miesiące, 
przez kilka godzin.
Gdy wymienniki ciepła są transportowane na miejsce 
montażu, należy sprawdzić przed zainstalowaniem, 
poziom ich zawilgocenia.

Wymienniki ciepła są wyposażone w uchwyty, dzięki 
którym jest możliwy prawidłowy transport urządzeń, np. 
przy pomocy żurawia dźwigowego (patrz instrukcja 
podnoszenia).
Szczegółowe instrukcje podnoszenia są dostarczane dla 
każdego produktu. Wymienniki ciepła muszą być podnie-
sione i ostrożnie wciągane przez wykwalifikowanych 
specjalistów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W 
razie wątpliwości związanych z transportem - skontaktuj 
się ze sprzedawcę, z SYSTHERM CHiK Sp.zo.o.
Przedstawione instrukcje muszą być ściśle przestrzegane 
aby uniknąć uszkodzenia produktów.
Wymienniki ciepła zabezpieczone do transportu na drew-
nianej ramie, mogą być przewożone za pomocą wózka 
widłowego. Zamocowane wymienniki ciepła muszą być 
wyciągane kolejno, jeden po drugim. Wymienniki mogą 
być również przenoszone za pomocą żurawia, z użyciem 
pasów mocujących umieszczonych pod drewnianą ramą.

Po dostarczeniu wymiennika powietrza powinno się:

Jeśli wymienniki ciepła muszą być tymczasowo magazy-
nowane, wybierz miejsce suche, czyste i bez wibracji, ze 
średnią temperaturą i wilgotnością.

sprawdzić, czy jest pod ciśnieniem, używając zaworu 
Schrädera
sprawdzić, czy wymiennik ciepła nie został uszkodzony 
podczas transportu. Jeśli tak, konieczne jest poinformo-
wanie przewoźnika.
inne możliwe defekty muszą być podane na Międzyna-
rodowej Nocie Przesyłowej w momencie przejęcia 
towaru.
jeśli usterki nie są widoczne z zewnątrz, należy podpisać 
dokumenty dostawy dostarczane do przesyłki
producent rozważy możliwe roszczenia zgłoszone w ciągu 
tygodnia po dostawie, tylko w przypadku, gdy odbiorca 
jest w stanie przedstawić dowody na to, że towary 
zostały uszkodzone podczas transportu
jeśli nie jest możliwe zweryfikowanie stanu urządzenia 
z zewnątrz i jeśli odbiorca nie składa pisemnego 
roszczenia do przewoźnika w ramach pierwszego tygo-
dnia od dostawy, przewoźnik uważa, że towar został 
dostarczony w stanie nienaruszonym
Systherm CHiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 
za dodatkowe obciążenia z powodu wymiany i regulacji 
wymienników ciepła
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MONTAŻ WYMIENNIKÓW CIEPŁA INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALACJA

MONTAŻ I INSTRUKCJA INSTALACJI

Wymienniki ciepła nie są odporne na działanie wiatru i śniegu. 
Konieczne jest zabezpieczenie urządzenia, np. przed 
przeciążeniem.
Wymienniki ciepła nie są przeznaczone dla ekstremal-
nych warunków pogodowych i nie mogą być montowane 
w pojazdach.
Wydajność wymienników ciepła jest głównie określona 
przez ilość powietrza przepływającego przez laminowany 
blok i przez temperaturę powietrza przychodzącego. Z tego 
powodu konieczne jest ograniczenie ewentualnych prze-
szkód w obiegu powietrza, takich jak śnieg lub brud.
Podczas montażu konieczne jest zapewnienie wystarcza-
jąco dużo wolnego miejsca po stronie, gdzie powietrze 
jest pobierane (skraplacz). Wymienniki ciepła przy wenty-
latorach tłocznych muszą znajdować się w minimalnej 
odległości, równej średnicy wentylatora, od ściany. 
Wymienniki ciepła przy wentylatorach ssących, powinny 
być zamontowane, w odległości od ściany równej min. 3/4 
średnicy wentylatora.

Wymienniki ciepła muszą być zainstalowane zgodnie z obowią-
zującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i chłod-
niczych. Procedura musi być wykonana przez wykwalifikowanych 
instalatorów.
Wymiary, waga i punkty mocowań są wskazane w doku-
mentacji produktu i na rysunku. Mocowania nie mogą 
przenosić drgań na wymiennik ciepła. Mocowania jeśli to 
możliwe, muszą być wyposażone w szczelinowe otwory. 
Tabliczka znamionowa każdego wymiennika podaje wagę 
bez dodatkowych obciążeń.

Sprawdzić, czy wszystkie kanały nie są narażone na wibracje.
Przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest spraw-
dzenie poziomu wilgotności wszystkich połączeń układów 
chłodzących wymienników ciepła. Należy wykonać próż-
nię w układzie instalacji.
Odprowadzenie skroplin musi odbywać się rurociągami 
o odpowiedniej średnicy, oraz stopniu nachylenia pozwa-
lającym na swobodne odprowadzenie wody. Należy także 
układ odprowadzenia skroplin zasyfonować. W pomiesz-
czeniach chłodniczych, jak i na zewnątrz odprowadzenie 
skroplin należy zabezpieczyć elementem grzewczym 
(grzałka). Przed uruchomieniem chłodnicy musimy być 
pewni że przepływ skroplin nie jest zablokowany np. 
brudem, kurzem itp.

Jeśli wystąpią przeszkody w swobodnym ruchu powietrza, 
konieczne jest zwiększenie odległości od ściany.
Instalator jest odpowiedzialny za właściwe zamontowanie 
wymiennika powietrza.

Każde zalodzenie powoduje większy 
opór przepływu powietrza. Przy zamó-
wieniu wymiennika ciepła instalator musi 
przewidzieć warunki oporu powietrza.

Wymienniki ciepła nie mogą być podłączone do szybów 
powietrznych po stronie powietrza przychodzącego ani 
po stronie wychodzącej, chyba że te szyby są świadomie 
przeznaczone do tego konkretnego zastosowania.
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DEFLEKTOR / OBUDOWA

Obudowa

Montaż deflektora

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNE ODSZRANIANIE

ODSZRANIANIE

Jeśli chłodnica powietrza jest wyposażona w deflektor, to ten 
może być przymocowany do obudowy pionowo. Zabez-
piecza to dodatkowo lamele podczas transportu.

Deflektor musi być prawidłowo umiesz-
czony przed zainstalowaniem chłodnicy 
powietrza. Po wykręceniu śrub 4M oraz 
deflektora, należy go obrócić i popraw-
nie zamontować poprzez ponowne 
umieszczenie czterech śrub M6.

Podczas montażu i demontażu sprawdź, czy deflektor nie 
uszkadza rur chłodzących.

Po pierwszym uruchomieniu silnika wentylatora konieczne 
jest sprawdzenie kierunku jego obrotów.
Niektóre silniki wyposażone są w szczeliny wyładowcze do 
rozładowania wody kondensacyjnej. Kondensacyjne 
odprowadzanie wody poprzez szczeliny muszą być 
otwarte.
Podczas kontroli w wymiennikach ciepła konieczne jest 
sprawdzenie odprowadzenia skroplin, czy jest czyste i wolne 
od kurzu.

Jeśli wymiennik ciepła ma pokrywę zawia-
sową, którą można otworzyć, dmuchawy 
muszą być wyłączone przed otwarciem.
Jeśli kilka wentylatorów jest podłączonych 
do jednego regulatora (falownika), koniecz-
ne jest zawsze dodatkowe ekranowanie 
elektromagnetyczne EMC. Zaleca się stoso-
wanie falowników z filtrem sinusoidalnym 
lub przynajmniej filtr dU/dt, (zgodność 
z dyrektywą EMC).

Odszranianie wymienników ciepła zawsze musi się odby-
wać przy doskonale czystej powierzchni wymiany ciepła. 
Wszelki szron czy lód może powodować problemy lub 
uszkodzenie wymiennika ciepła.

Wszystkie wymienniki ciepła podlegające zamarzaniu 
muszą być regularnie odmrażane.
Firma Systherm nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez niewłaściwe procedury rozmrażania.

Sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu 
wymiennika ciepła. Potrzebne dane są zawarte w doku-
mentach i rysunkach.

Upewnij się, że silniki są podłączone 
do zabezpieczenia przeciwprądowego. 
Jeśli połączenie nie jest wykonane 
prawidłowo wówczas może to spowo-
dować utratę gwarancji.

Po sprawdzeniu połączeń silnika należy sprawdzić połą-
czenia wodoszczelne. Kable przewodów muszą być 
równomiernie chronione przed dostępem wody przy 
połączeniach ze skrzynką elektryczną i silnikami.
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CLEANING

ODSZRANIANIE GORĄCYM GAZEM

ODSZRANIANIE WODNE

USUWANIE SZRONU POPRZEZ
SKOMPRESOWANE POWIETRZE

SILNIKI WENTYLATORÓW

SMAROWANIE

POWŁOKA / OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Napięcie odszraniania wynosi maksymalnie 240 V. 
Elementy grzewcze mogą być połączone szeregowo 
w dwóch fazach (zobacz rysunek). W podłączeniu 
zasilania, musi być także uwzględniona masa elementów 
grzewczych. Wszystkie elementy mogą być łatwo demon-
towane.

Wymienniki ciepła można czyścić środkiem czyszczącym. 
Uwaga: nie pozwól, aby silnik wentylatora i instalacje 
elektryczne zostały zalane. Nie używaj agresywnych 
środków czyszczących. Zalecamy również używać środka 
czyszczącego z 6 - 8 Ph. Po przemyciu spłukać powierzch-
nię. W trakcie czyszczenia wymiennika ciepła nie wolno 
zdeformować łopatek wentylatorów.
Można czyścić za pomocą środków czyszczących dla 
przemysłu spożywczego, nie przekraczając odpowiednich 
dawek. Maksymalna temperatura wody myjącej wynosi 
90°C (Uwaga: Musi to być woda o neutralnym Ph).

Smarowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy jest to wyraź-
nie oznaczone na wentylatorze.

Wymienniki ciepła POLTHERM można odszraniać przy 
użyciu gazu pod ciśnieniem. Odszranianie gazowe prze-
prowadzamy gorącym gazem, za pomocą zbiornika. 
Instalator musi być pewny, że odszranianie gorącym 
gazem zapewni dobrą pracę wymiennika ciepła.

Woda rozmrażająca musi mieć neutralne pH i musi być 
przefiltrowana. Rysunek urządzenia wskazuje ilość wody, 
która jest potrzebna. Konieczne jest ustawienie ilości wody 
przed pierwszym uruchomieniem. Zbiornik wyładowczy 
będzie pełny w przypadku wysokiego poziomu wody. 
Temperatura wody musi wynosić min.15°C i maks. 30°C.

Podczas tej procedury należy unikać zamarzania lub lodu, 
co może uszkodzić wymiennik ciepła.
Po pierwszym uruchomieniu, wymienniki ciepła nie wyma-
gają jakiejkolwiek szczególnej konserwacji. Zalecamy jednak 
regularnie sprawdzać ich mocowanie, kable elektryczne, 
główną konstrukcję w celu sprawdzenia ew. korozji jak i ew. 
czystość łopatek wentylatora.

Gwarancję na powłokę wymiennika ciepła zapewnia 
jedynie jego regularna kontrola i regulacja.

Silniki wentylatorów muszą być regularnie kontrolowane 
w celu sprawdzenia ich mocowania, czystości i możliwych 
wibracji.

Wykonywanie wszelkich procedur doty-
czących silników wentylatorów należy 
wykonywać po odłączeniu zasilania. 
Jeśli wymienniki ciepła nie pracowały 
przez długi okres, wówczas konieczne 
jest wykonanie konserwacji silników 
wentylatorów tak jak podczas ich prze-
chowywania.
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LISTA SPRAWDZAJĄCA WYMIENNIKI CIEPŁA (wykaz ten nie stanowi żadnego ustalenia tytułów prawnych)

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

SYSTHERM ChiK Sp. z o.o. ul. św. Wincentego 7
61-003 Poznań, tel. 61 850 75 21

www.poltherm.pl / www.systherm.pl

W zamówieniu proszę podać kod produktu.

Weryfikacja wodoszczelności

Weryfikacja ew. osadzania się lodu na wymiennikach

Sprawdzenie, czy rurociągi odprowadzające skropliny są czyste i działają prawidłowo

Sprawdzenie, czy proces odmrażania działa prawidłowo

Mycie i płukanie wymienników ciepła

Sprawdzenie mocowania

Sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń, uszkodzeń i możliwej korozji

Pomiar temperatury parowania i stopień przegrzania czynnika chłodzącego

Pomiar temperatury przychodzących i wychodzących czynników chłodniczych

Pomiar temperatury powietrza wchodzącego i wychodzącego

Pomiar prędkości obrotowej wentylatora i pobieranego prądu

Sprawdzenie, czy zbiornik zbierający skropliny jest czysty

Sprawdzenie stężenia płynu przeciw zamarzaniu i inhibitorów w środowisku chłodniczym

•
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Plan remontu musi być oparty na analizie ryzyka i konserwacji wymaganych w instrukcji użytkownika.
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