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AIR HANDLING UNITS
INTRODUCERE

INTRODUCTION

Centralele de tratare aer -QuadratAir, produse de OMC
KLIMA s.r.l. trebuie să fie instalate și manevrate în
conformitate cu informațiile descrise in acest manual, cu
respectarea strictă a acestor reguli simple si necesare:
-pentru eliminarea sau reducerea nefunctionalitatii mașinii;
-îmbunătățirea performanțelor componentelor, cu economie
de energie;
-creșterea duratei de viață a componentelor și a întregii
unități;
-reducerea costurilor de întreținere.
Centrala de tratare aer este construita conform Directivei UE
206/42 / CE 17/5/2006 și în acord cu cerințele esențiale de
securitate și sănătate prevăzute de directivă.
Prin urmare, această mașină are o serie de dispozitive de
preventie și de siguranță descrise în acest document.
Instalatorul trebuie să conecteze și să activeze toate aceste
componente instalate, si sa verifice starea bună de
funcționare.
Ansamblul sau instalatia la care va fi conectata această
unitate trebuie să se conformeze atât cu Directiva UE
2004/108 / CE 15/12/2004, 2006/95 / CE 12/12/2006 și CEI
EN 60204-1 a 4-a ediție și toate celelalte.
Utilizatorul trebuie să controleze periodic eficiența și ordinea
de lucru a dispozitivelor de siguranță.
OMC KLIMA Srl declina toate responsabilitatile cu privire la
eventualele accidente sau pagube, directe sau indirecte, a
persoanelor sau materialelor, în caz de neactivare,
îndepărtare sau modificare a dispozitivelor de siguranță,
activă și pasivă.
Acest manual, emis la livrarea Centralei de Tratare Aer, este
adiacent "documentatiei tehnice" ce include descrierea
detaliată cat si desenele constructive și funcționale
fundamentale.
Pentru acest echipament, OMC KLIMA S.r.l. emite un
"certificat de conformitate" conform reglementărilor UE,
împreună cu o descriere a "potențialelor condiții periculoase"
și propune precauții constructive în scopul de a preveni
aparitia acestor condiții.
Transportul, manipularea, instalarea și utilizarea trebuie să
fie făcute în conformitate cu reglementările prevăzute în
această introducere, precum și în următoarele indicații ale
documentației. Pentru siguranță și fiabilitate toate
operațiunile de întreținere trebuie să fie efectuate de către
personal specializat!

OMC KLIMA srl- QuadratAir, Air Handling Units must be
installed and manoeuvred following the information described inside this
manual. The scrupulous observance of these simple rules are required:
-to eliminate or reduce machine break downs;
-improve the performance of components, with consequent energy saving;
-increase the life span of components and of the entire unit;
-reduction of maintenance costs.

This machine has been built following the EU Directive
206/42/CE 17/5/2006 and complies with essential safety
and health requirements prescribed by the Directive itself.
This machine therefore has a series of prevention and safety devices
clearly described in this documentation.
The installer must connect and activate all of these installed components
verifying the good working order.

The plant or machine in whcih this unit will be
incorporated, must both conform to the EU Directive
2004/108/CE 15/12/2004, 2006/95/CE 12/12/2006 and CEI
EN 60204-1 (4h edition) and all other .

The user must periodically control the efficiency and working order of
safety devices.
OMC KLIMA S.r.l.declines all responsibility concerning eventual accidents
or damages directly or indirectly to persons or things in the case of non
activation, removal or changes made to both active and passive safety
devices.
The manual issued with the unit comes with a “technical journal”
describing the fundamental constructive and functional details and
designs.
For this machine, OMC KLIMA S.r.l. issues a “conformity certificate” to
EU regulations together with a description of “potential dangerous
conditions” and constructive precautions suggested in order to prevent
these conditions occurring.
Transport, movement and installation and successive use must be made
in accordance to regulations given in this introduction, and in the
following indications of the manual and other documentation. For safety
and reliability all maintenance must be carried out by specialised
personnel!
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1. IDENTIFICAREA ECHIPAMENTULUI

1. IDENTIFICATION OF THE MACHINE

1. IDENTIFICARE
Centrala de tratare aer are atasata o eticheta pe care se regasesc
urmatoarele informatii:
• Numele si adresa producatorului;
• Modelul produsului;
• Numarul de serie ;
• Debitul de aer (m3/h);
• Puterea electrica instalata (KW);
• Intensitatea curentului absorbit (A);
• Tensiunea de alimentare (V);
• Frecventa (Hz);
• Masa (Kg)

1. IDENTITY
Placed on the unit is an identity plate on which the following information
is shown:
• Name and address of manufacturer;
• Matrix number;
• Air flow rates (cm/h);
• Installed electric power (KW);
• Absorbed current (FLA);
• Voltage (V);
• Frequency (Hz);
• Weight (Kg).

CENTRALA DE TRATARE AER - AIR HANDLING UNIT
QA

Tip Unitate - Unit Type
Seria - Serial Number
Debit aer refulat - Supply Air flow

[m3/h]

Debit aer recirculat - Return Air Flow

[m3/h]

Puterea totala - Total Power
Amperaj - Opperating current
Alimentare electrica - Power supply
Masa - Weight

[KW]
[A]
[V/Ph/Hz]
[Kg]
Fig.1

Caracteristicile complete sunt indicate conform "Eticheta
tehnica" de mai sus, fig.1.
Cand contactati OMC KLIMA este important sa indicati
tipul si numarul de serie aflate pe aceasta eticheta.
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The complete characteristics are indicated in the attached
“Technical chart”, fig.1.
When contacting OMC KLIMA S.r.l., it is very important to quote
the machine type and serial number indicated on this plate.
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2. VERIFICARE LA LIVRARE

2. VERIFICATION ON ARRIVAL

2. Verificare la livrare
Centralele de tratare a aerului sunt trimise fără ambalaj
special și adesea subdivizate în unitati separate care trebuie să
fie interconectate la locul de functionare.
Pentru a identifica unitatile separate trebuie verificat desenul
centralei și a componentelor sale. Totodata verificați foarte
atent sa nu fi suferit pagube în timpul transportului.
În special, este recomandat să verificați urmatoarele:
- Grupul de ventilație, verificând că se rotește liber;
- Suporturile elastice sunt integre;
- Functionabilitatea dispozitivelor de reglare;
- Ordinea corecta, cantitatea și integritatea filtrelor;
- Faptul ca nu exista prejudicii cauzate panourilor externe;
- Starea generala de curatenie a unitatilor si curățenia internă a
acestor unitati.
Unele tipuri de celule de filtrare, cum ar fi cele absolute sau cu
cărbune activ, pot fi trimise neambalate în cutii speciale,
pentru a fi montate la fata locului. În cazul în care sunt
deteriorate, sau sunt găsite piese lipsă, este necesar să se
raporteze acest lucru imediat atât transportatorului cat și OMC
KLIMA SRL.
Atenție! În cazul în care, înainte de asamblare, unitatile
urmează să fie depozitate în aer liber, trebuie să fie protejate în
mod corect impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile,
pentru a preveni afectarea grava produsa de apă, gheata,
murdărie, praf sau vant.
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2. Verification on arrival
The air treatment machines are sent without packaging and frequently
subdivided into separate models which have to be put together in the work
place.
The separate models to be checked are the ones indicated on the drawing of
the machine and components should be check to very if they have suffered
damage during transport.
In particular it is advisable to check:
- the ventilation group, checking that it turns freely;
- elastic supports are integral;
- working order of the grid;
- correct assembly, quantity and integrity of the filters;
- no damage has been caused to external panels;
- the absence of dirt within the sections and in general the internal
cleanliness of the open parts.
Some types of filter cells, such as absolute, pocket or active carbon may be
sent unpacked in special packs. If damaged, or parts are found missing, it is
necessary to report this immediately to both the transport company and
OMC KLIMA S.r.l..

Warning! If the sections are to be stored outdoors before assembly they
must be correctly protected against weather conditions as some of the
parts can be severely damaged by water, ice, dirt, dust or wind.

QA 7

QA 8

CENTRALE DE TRATARE AER

AIR HANDLING UNITS

3. TRASPORT SI MANIPULARE

3. TRANSPORT AND HANDLING

3. Trasport si manipulare
Toate secțiunile sau unitățile mono-bloc, contin puncte de
ridicare (găuri pentru introducerea traverselor de ridicare),
acestea aflandu-se pe rama de baza.
Ridicarea trebuie să se facă in conformitate cu indicatiile din
fig. 2, pentru a evita deteriorarea panourilor laterale.
Unitățile mai mici, fără o bază, se pot ridica si manevra cu
ajutorul unui moto-stivuitor.
Pe durata manipularii și transportului, unitatile trebuie să
rămână în poziție verticală, in niciun caz rasturnate sau
inclinate.

3. Transport and handling
All sections, or mono-block units, have apt lifting points (holes for
inserting lifting leavers) clearly signed on the base. Lifting must be done
with a sling like the one indicated in fig. 2, in order to avoid damage to
the side panel; in the smaller units, without a base, it is possible to move
with fork-lift.
When in movement and transport, the section must remain in a vertical
position and not be turned or tipped.

DISTANTIER
(SPACER)

Fig. 2

Sectiunile trebuie manipulate separat, înaintea fiecarei
operațiuni de asamblare.
După ce compunerea și fixarea sub-unitatilor s-a realizat este
posibila deplasarea unitară.
Masa fiecărei secțiuni singulare, modul sau unitate completă
sunt indicate în documentația tehnică emisa odata cu mașina.
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The sections should be moved singularly, before every assembly
operation; after the composition and fixing of the different parts it is not
possible to move the complete unit.
The weight of each singular section, module or complete unit are
indicated on the technical documentation issued with the machine.
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AIR HANDLING UNITS
4. INSTALARE

4. INSTALLATION

4.1. Conditii preliminare
Înainte de a trece la instalarea propriu-zisa, este necesar să se
verifice:
- ca baza pe care va fi amplasat echipamentul poate suporta
intreaga masa a mașinii (in funcționare), luând în calcul și masa
apei (sau alti agenti termici), totodata că baza este complet
orizontală și plană;
- alimentarea electrica adecvata, conform caracteristicilor și
capacitatilor menționate pe eticheta de identificare și/sau
documentația tehnică anexată;
- conexiunile la conductele de apă și de evacuare condens sunt
disponibile și acestea sunt compatibile cu conexiunile
schimbatoarelor de căldură (vezi pct. 4.4, conectarile
bateriilor).
4.2. Spațiul necesar instalarii
Zona destinata amplasarii echipamentului trebuie să fie una cat
mai deschisa, cu spațiu, în jurul și deasupra mașinii, suficient
pentru a simplifica ulterior procedurile de instalare si
intretinere periodice și/sau accidentale.
Este foarte important sa existe suficient spațiu pe partea de
controlere și switch-uri și spațiu suficient pentru a deschide
complet panourile pentru îndepărtarea bateriei și alte intervenții
posibile.
Fig. 3 indică spațiul minim necesar pe părțile laterale ale
mașinii.

4.1. Preliminary considerations
Before proceeding with the installation it is necessary to verify that:
- the base where the machine will be positioned can support the weight of
the fully functional machine, considering also the weight of the water (or
other thermal agents), and that the base is completely horizontal and flat;
- adequate power cables, equal in characteristics and capacity to the ones
mentioned on the identification label and the attached technical
documentation;
connections to water lines and discharge are available and these are
compatible with connections to the heat exchange (battery) of the machine
(see section 4.4. connection of batteries).

4.2. Space available

The area chosen to place the machine must be in an opened space, with
space around and above the machine, enough to simplify installation
procedures, and ordinary and extraordinary maintenance thereafter.
It is very important that there is sufficient space on the side for the
controls and switches and sufficient space to fully open the panels for
battery removal and other possible extraordinary interventions.
Fig. 3 indicates the minimum space required on the sides of the machine.

SPATIU DE VERIFICARE
SI INTRETINERE
(INSPECTION AND SERVICE SPACE)

DIMENSIUNI [mm]
Fig.3

QUADRATAIR- MANUALUL SI INSTRUCTIUNILE DE INSTALARE [ROM-ENG]
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AIR HANDLING UNITS
4. INSTALARE

4. INSTALLATION

4.3. Cuplarea unitatilor si eliminarea scurgerilor
Când echipamentul este împărțit în secțiuni diferite, sau
module, este necesara cuplarea acestora la locul de functionare,
în conformitate cu desenul de ansamblu din documentatie si
urmarind pasii de mai jos:
a) Pe o singură unitate, de-a lungul perimetrului de conectare
laterala, se aplică o garnitura autoadeziva.
b) Puneți unitatile în poziția finala, aliniind axele elementelor
de fixare ale fiecarei secțiuni.
c) Folositi șuruburi M8 pentru a le închide treptat de-a lungul
perimetrului (utilizand un moment de 8-12Nm / 0,8-1,2 kgm),
până cand garnitura de pe profil este comprimata uniform si
ferm pentru a inlatura scurgerile de aer (fig. 4).

4.3. Linkage among sections and fixages
When the machine is subdivided in different sections, or modules, it is
necessary to proceed with the connection in the work place, following the
assembly table given in the drawing.

a) On one side only, along the perimeter of connecting side, apply the
supplied self adhesive washers.

b) Put the sections in position, drawing them together and fixing them in
the cavity at the corners of the same section.
c) Align the section and use M8 screws to close them gradually along the
perimeter (8-12Nm / 0,8-1,2 Kgm), until the washer of the profile is
compressed uniformly and firmly to eliminate air leaks (Fig. 4).

GARNITURA
ETANSARE

Fixarea interioara a șuruburilor de îmbinare se realizează prin
intermediul panourilor de acces, sau prin îndepărtarea
panourilor fixe din apropiere.
Panourile fixe sunt asamblate cu șuruburi sau prin sistemul
Stopper (baghete perimetrale de fixare). Se recomandă
precauție pentru a nu deteriora suprafața panoului.
Între rama de baza a centralei și platforma pe care se
aseaza, în mod normal, nu este necesar sa se puna material
anti vibrații, deoarece toate grupurile moto-ventilator sunt
asezate pe suporti proprii anti vibrații.
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The assembly of the joining screws is done through the inspection panels, or
by removing the fixed panels near the joint point; as these fixed panels are
assembled with self punctured screws or Stopper system, we recommend
caution in order not to ruin the holding washer and the surface of the panel
for re-assembly.
Between the central unit and the support floor it is not normally necessary
to put anti vibration material because all the motor-ventilator groups are
assembled on cradles with anti vibration supports.
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4. INSTALARE

4. INSTALLATION
4.4. Conectarea bateriilor

4.4. Battery connection

4.4.1. Baterii cu apă
Prescripțiile acestor conectari sunt aceleași pentru toate
bateriile cu agent termic similar (amestec de apă-glicol, ulei,
etc.), normele generale descrise si solicitate in continuare, sunt
descrise la nivel tehnic minim necesar.
a) Creați un circuit extern adecvat să asigure expansiunea și
preluarea vibratiilor din tevi evitând orice stres pe conexiunile
bateriei.
b) Montati tevile și diversele echipamente ale circuitului, astfel
încât să nu împiedice eventuala scoatere a bateriei prin
deschiderea panourilor de control si acces, ale secțiunilor
mașinii.
c) Pentru a evita deteriorarea conexiunilor, aveti grijă cum
strangeti sau slabiti armaturile, fără a provoca stres la răsucire.

4.4.1. Water batteries

ATENTIE!

FOLOSITI CONTRA CHEIA LA
STRANGEREA FITINGURILOR

O eficienta mare a bateriei este în mod normal data prin
alimentarea acesteia in contra-curent, prin urmare, cu apa de
intrare în partea de jos, in aval pe directia curentului de aer, iar
ieșirea apei în partea de sus, in amonte pe același flux de aer.
Etichetele "Intrare Apa" și "Iesire Apa" sunt situate în
apropierea tevilor.
Este de asemenea necesar să se prevadă:
1) O iesire la o cota mai mica fata de tava de condens pentru
drenare;
2) Un robinet la o cota mai mare fata de baterie, pentru a
permite reumplerea adecvata;
3) Robineti de separare, pe intrarea și ieșirea apei, pentru a
permite scoaterea bateriei, atunci când întreținerea unitatii
reclama acest lucru in mod extraordinar;
4) La folosirea bateriilor de incalzire, automatizarea
ventilatorului trebuie sa poata inchide circuitul pompei de
circulație, sau sa o treaca pe un circuit by-pass, pentru a evita
daunele provocate de acumularea de aer cald.

The advised prescriptions and connections are the same for all other
batteries with similar fluids (water-glycol mixture, oil, etc), the general
rules described give the minimum technical level suggested for every
system.
a) Create an adequate external circuit and provide expansion and anti
vibration insertions avoiding any vibration or stress on the battery
connections.
b) Dispose the tubes and various equipment of the circuit in such a way as
not to hinder the extraction of the battery, the opening of the inspection
panels and access to all the sections of the machine.
c) To avoid damage to the welding of the connections, carefully join the
connection together without causing stress or twisting.

ATENTIE!

FOLOSITI CONTRA CHEIA LA
STRANGEREA FITINGURILOR

The power of the battery is normally given in counter-current supply,
therefore with the entrance water at the bottom, opposite the air flow and
exit at the top, above the same flow. The label “Entrance water” and “Exit
water” placed near the collectors follow these rules
It is also necessary to provide:
1) An exit at the lowest point for draining;
2) An air hole valve at the highest point to allow adequate refilling;
3) Interception valves, on entry and exit, to allow the removal of the
battery when extraordinary maintenance in required;
4) When heated batteries are used, the switch off of the ventilator must
provoke the block of the circulation pump or a by-pass on the circuit, in
order to avoid damages caused by accumulate hot air.
The installer must naturally guarantee the water force necessary for the
project.

Instalatorul trebuie să garanteze necesarul parametrilor
hidraulici pentru proiect.

QUADRATAIR- MANUALUL SI INSTRUCTIUNILE DE INSTALARE [ROM-ENG]
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4. INSTALARE

4. INSTALLATION

4.4.2. Baterii cu vapori apa (abur)
Se aplica aceleasi reguli a), b) și c) descrise la bateriile cu apă
(a se vedea 4.4.1.), acordând o mai mare atenție la conexiunile
"Intrare Vapori" și "Iesire Condens".
La realizarea instalatiei, instalatorul trebuie să cunoasca că:

4.4.2. Vapour batteries
Follow rules a), b) and c) described for the water batteries (see 4.4.1.)
paying attention to the “Vapour entrance” and “Condensation exit”
label.
In creating the plant, the installer must also remember that:

1) Bateriile de vapori sunt montate pe mașină ușor înclinat
spre conductele de ieșire pentru a permite condensului să se
scurgă în mod natural;
2) Trebuie montati robineti de separare, la intrare și ieșire, în
scopul de a izola și scoate bateria, dacă este necesar;
3) Condensul nu trebuie să stea in baterie, în colectoare și în
conductele de evacuare; acestea trebuie să aibă o înclinare de
cel puțin 2% față de cazan, pentru a evita situatiile periculoase
la alimentarea cu vapori;
4) Condensul de pe tuburile de alimentare nu trebuie să intre
in baterie, o supapă de golire pentru condens trebuie să fie
instalata înaintea bateriei și sa fie conectata la conducta de
retur în cazan;
5) Condensul care se acumuleaza in baterie trebuie drenat
printr-o supapă de evacuare în partea de jos a bateriei;
6) Atunci când exista o nevoie de reglare a aburului, printr-o
valva de tip "on-off" , si aerul la admisie e posibil sa aibe
temperatura de 0 °C sau mai puțin, este necesar să se asigure
o presiune de vapori nu mai mica de 0,4 kg / cm2 pentru a
proteja bateria de inghet;
7), Ca și la bateriile cu apă, este bine ca automatizarea
ventilatorului sa poata inchide circuitul de alimentare cu abur,
sau sa o treaca pe un circuit by-pass, pentru a evita daunele
provocate de acumularea de aer cald, care ar putea deteriora
motoarele, lagărele și garniturile imbinarilor.

1) The vapour batteries are mounted on the machine slightly tilted
towards the exit connectors to enable to naturally drain the
condensation;
2) Intersection valves must be provided, in entrance and exit, in order to
isolate and remove the battery if necessary;
3) The condensation must not be trapped within the battery, in the
collectors and in the drainage tubes; these must have a minimum
inclination of 2% towards the boiler, to avoid dangerous draughts on the
arrival of the vapour;
4) The condensation on the higher tubes must never cross the battery, a
draining valve for the condensation must therefore be installed before the
battery and connected to the return tube in the boiler;
5) The condensation that builds up in the battery must be drained via a
drainage valve at the bottom of the battery;
6) When there is a regulation of the vapour with a valve type “0-full” and
the possibility to intake air at 0°C or less, it is necessary to predispose a
vapour pressure no less than 0.4 Kg/cm2 to protect the battery from
freezing;
7) As with water batteries, it is better to exclude power supply of the
battery on arrest of the ventilator, in order to avoid the formation of
over-heated air which could damage the motors, bearings, and alveolar
packing.

4.4.3. Bateriile cu expansiune directă
Urmați aceleași reguli de la punctele a) și b) de la bateriile cu
apa (a se vedea 4.4.1) și retineti că puterea maximă este
întotdeauna obținuta prin pozitionarea corecta a bateriei fata
de alimentare si evacuare. În bateriile cu expansiune directa,
alimentarea se face de la distribuitor; care este necesar să se
lege la teava de lichid.
Pentru executarea instalației, este foarte important să se
respecte regulile tehnicii frigorifice, în special retineti că:

Follow the same rules for points a) and b) of water batteries (see 4.4.1)
and remember that the maximum power is always obtained by countercorrect alimentation. In batteries with direct expansion, the power
supply is already given by the distributor connector; it is necessary to
link it to the fluid tube.
For the execution of the plant it is very important to follow the rules of
the best fridge techniques, in particular remember that:

1) Bateria trebuie alimentata cu o "sarcină stabila" de freon
sau amoniac;
2) Se vor utiliza numai conducte de cupru, și trebuie să fie
curățate cu precizie, dezoxidate, dezhidratate, și complet
închise până în momentul de utilizare.
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4.4.3. Batteries with direct expansion

1) The battery should be supplied with a “holding load” of Freon or
nitrogen anhydrous;
2) Only copper tubes used in cooling units must be used, and must be
accurately cleaned, deoxidised, dehydrated, and completely closed until
the moment of use;
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3) Tevile bateriei trebuie să fie taiate doar în momentul in care
se face conectarea, avand curgere spre interior pentru a evita
oxidarea;
4) Cu aceleași criterii de la punctul 3), este necesar să se
procedeze la lipirea distribuitorului la teava de lichid;
5) Circuitul trebuie să includă, de asemenea, echipamentul si
automatizarea care sa garanteze funcționarea corectă a
întregului sistem, din care bateria este doar una dintre
componente.
Trebuie retinut faptul ca, pentru dimensionarea circuitului de
răcire, este necesara ca viteza de gaz din interiorul țevilor să nu
fie mai mică de 2,5 m/s în părțile orizontale și 5 m/s în părțile
verticale, pentru a garanta revenirea uleiului la compresor.
4.4.4. Baterii electrice
Bateriile electrice sunt demontabile, rezistențele acestora avand
o protecție din oțel; conexiunile, inclusiv cele referitoare la
termostatul de siguranta, vor fi efectuate în caseta electrica de
pe panoul bateriei, urmarind schema interioara.
Pentru a evita deteriorarea cauzata de căldură, sistemul trebuie
să prevadă întreruperea alimentării cu energie cand este oprit
ventilatorul, chiar și atunci când fiecare baterie are propriul
termostat de siguranta.
4.5. Conexiuni hidraulice (apa)
Toate conexiunile trebuie să fie efectuate în mod corect, în
conformitate cu tehnicile cele mai actualizate și respectând
toate dimensiunile indicate inclusiv ale sursei de alimentare și
drenaj.
Tuburile de drenaj trebuie să aibă o scurgere, cu sifon, care
într-o situație normală s-ar colecta intr-un bazin.
Dimensiunle sifonului trebuie calculate în funcție de presiunea
negativa minima existentă în secțiunea în care este bazinul.
Pentru a simplifica, este posibil să se facă referire la presiunea
totală a ventilatorului și în fig. 6 sunt indicate dimensiunile
sifonului și rapoartele simple, fata de presiunea mentionata, caz
în care asigurati urmatoarele dimensiuni:

3) The connector of the battery must only be cut at the moment of brazing,
done by flowing nitrogen anhydrous inside to avoid oxidising;
4) With the same criteria of point 3), it is necessary to proceed with the
brazing of the distributor to the fluid tube;
5) The circuit must also include equipment that will guarantee the correct
working of the entire system, of which the battery is only one of the
components.
It is necessary to remember that when sizing the cooling circuit, it is
necessary for the speed of the gas within the tubes not to be less than 2.5
m/s in the horizontal parts and 5 m/s in the vertical parts, to guarantee the
return of the oil to the compressor.

4.4.4. Electrical batteries

They are also extractable and, in the normal version, the resistances have
a steel protection; the connections, including those relating to the safety
thermostat, are carried out in the electrical box on the battery panel,
following the drawing found inside the box.
To avoid heat damage the system must foresee the interruption of the
power supply on the shut off of the ventilator even when each battery has
its own safety thermostat.

4.5. Hydraulic (water) connections

All connections must be carried out correctly, according to the most
updated techniques and respecting the dimensions indicated or the power
supply and drainage.
Drainage tubes must have a drain-tap that in a normal situation of
collecting basin, must have a head which has a dimension according to the
minimum negative pressure which exists in the section where the basin is.
To simplify, it is possible to refer to the total pressure of the ventilator and
in fig. 6 are indicated the dimensions of the head and the simple reports
with such pressure where:

S1 =/≠ S2 : distante minime [mm], ca in fig.6
Ht = presiunea totala [Pa], date in "Schema Tehnica"
S1 =/≠ S2 : minimum heads [mm], as in fig.6
Ht= total pressure, in Pa, taken from the “Technical Chart ”
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4.6. Conexiuni aeraulice (aer)
Conexiunile tubulaturilor de aer, admisie și a refulare,
trebuie să fie efectuate cu flanșe având aceleasi mărimi cu
cele ale centralei, ușor de detectat din desenul de ansamblu
furnizat.
Unitatea este furnizata cu legaturi anti-vibrații la interior,
astfel încât nu sunt necesare astfel de elemente externe;
trebuie prevazut cel puțin un metru, in linie, de tubulatura, pe
directia de alimentare si refulare, pentru a evita turbulentele
respectiv pierderile de presiune suplimentare. Pentru
conectarea canalelor trebuie utilizate toate șuruburile
necesare si trebuie asigurata etanșarea fara a folosi adeziv.
Mai jos este un exemplu de circulație în conformitate cu
regulile aeraulice.
CORECT

4.6. Ventilating connections
The connections between air tubes, inspiration and expulsion, are done
with flanges which must have the same dimensions as those in the
machine. The measurement can be easily taken from the connection
design supplied.
The unit is supplied with internal anti vibration joints so it is not
necessary to add any to the attachments of the tubes. For all
connections the number of screws indicated must be used
and sealed without using adhesive sealing. Here below a few examples of
air circulation according to the rule.

INCORECT

INCORECT

SENSFLUX
AER

SENSFLUX
AER

CORECT

4.7. Legăturile electrice

4.7. Electrical connections

Eticheta de identificare lipita pe masina (fig. 1), precum și
documentația tehnică furnizată, indică tipul de alimentare
electrică necesară și intensitatea electrică maximă în
utilizarea integrală [A], din motoare și eventualele rezistențe.
Diferite tipuri de alimentare cu energie pot fi găsite în
documentatiile componentelor instalate, precum tensiunea și
numărul de faze, care sunt, de asemenea, indicate pe etichetă
și în documentație.
Pentru conexiuni realizate la interior, utilizați datele dispuse
pe panouri, si esențial e ca toate motoarele electrice, înainte
de utilizare, sa fie protejate electric, cu protecție termică
corespunzătoare. După ce conexiunea electrică este facuta,
asigurati-va asupra direcției corecte de rotație a
ventilatorului, aceasta fiind marcata cu o săgeata pe
ventilator.
Conectați întotdeauna motoarele cu protecția termică bine
calibrata, în conformitate cu datele de pe etichetă, de
asemenea, verificați întotdeauna intensitatea maximă a
motoarelor.

The external identification plate (fig. 1) and the technical
documentation supplied, indicate the type of electric supply required
and the maximum electrical absorption in full use (FLA). From the
engines and eventual resistances; different types of power supply can be
found in the use of installed components, in the tension and in the
number of phases, which are also indicated on the label and in the
documentation.
For connections made internally, use the predisposed passkeys on the
panels, referring to the internal electrical units. And 'essential that all
electric motors before their operation, are electrically protected by
appropriate thermal protection. After making the electrical connection
to make sure the correct direction of rotation of the fan will be marked
by the arrow on the fan itself.
Always connect the engines with the proper thermal protection
calibrated according to the plate as shown on the outer label also
always check the maximum absorption of the engines.
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4.7.1. Baterii electrice
Conexiunile electrice trebuie realizate în cutia speciala, care se
va amplasata la exteriorul unitatii, conform indicatiilor si
specificatiilor existente pe eticheta cutiei.

4.7.1. Electrical batteries

4.7.2. Motoare
În cadrul unitatilor pot exista:
- Motoare de ventilație, cu una sau două viteze, care lucreaza în
clasa F de protectie, IP55;
- Motoarele pompelor de umidificare, se execută în clasa B, sau
mai mare, precum și protecție IP44 superior;
- Motoarele filtrelor rotative. Când această componentă este
prezentă, acestea rulează în clasa b, de protecție IP44.
Motoarele descrise mai sus, de obicei au trei faze tip 220/380,
380/660 sau, conform cu IEC 34-1 și IEC 72, trebuie conectate
conform schemei de aici.

4.7.2. Engines

Motoare cu o viteză:
Conexiune in triunghi sau stea pentru motoare 220/380V
Conexiune in triunghi sau stea pentru motoare 380/660V;

One speed motors:
delta or star connections for motors 220/380V
delta or star connections for motors 380/660V;

Collegamento a triangolo

Delta connection

STEA
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The connection must be done within the correct box, placed on the outside
of the section, following the indicators of the diagram relating to the
specific battery, placed within the same box.
Within the unit there may be:
- ventilation motors, in and out, at one or two speeds, running in class F,
IP55, protection;
- humidifying pumps. If this section is present, running in class B, or higher,
and IP44 protection higher;
- round filters motors. When this component is present, running in class b,
and IP44 protection.
The motors described above, usually three phase type 220/380, or
380/660, conform to IEC 34-1 and IEC 72, should be connected according
to the diagram here shown.

Collegamento a stella

Star connection

TRIUNGHI
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Motoare cu două viteze dublă polaritate 2/4 poli sau 4/8 poli (tip Dahalander)

VITEZA MINIMA

Viteza Minima

Minimum speed

Motoare cu doua viteze cu dubla infasurare - 4/6 poli

Viteza Minima 6 poli

Minimum speed 6 poles
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Two speed double polar motors - 2/4 poles or 4/8 poles
(Dahalander type)

VITEZA MAXIMA

Viteza Maxima

Maximum speed

Two speed double winding motors - 4/6 poles

Viteza Maxima 4 poli

Maximum speed 4 poles
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Motoare cu doua viteze si dubla infasurare cu o singura faza4/6 poli

Viteza minima

Minimum speed

Motoarele pot fi cu trei viteze sau o singura viteza,
cu 2, 4 sau 6 faze pentru ventilatoare cuplate direct

220V - 3 viteze

220V - 3 speed
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Two speed double winding motors single voltage 6 coil
terminals - 4/6 poles

Viteza Maxima

Maximum speed

Motors can be three speed or single speed with 2, 4 or 6
fazes for directly coupled ventilators

220V - o viteza

220V - single speed
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4.7.3. Inspecțiile de siguranță
Conectarea la sistemul de siguranță al instalatiei, care trebuie
să satisfacă principiile descrise în capitolul
"INTRODUCERE", este responsabilitatea instalatorului.
Instalația trebuie să dispună de "circuit de protectie", în
conformitate cu standardul CEI-EN 60204-1: interacțiunea de
micro siguranță, ca și cu orice tip de protecție electrică
instalată, trebuie să blocheze funcționarea mașinii; reactivarea
trebuie efectuata numai după o manevră de întrerupere și
conectare succesivă a sursei de alimentare din tabloul electric
general.
În mod normal, zona micro de siguranță este 220VC-5A
inductiv -10A rezistent.
4.7.4. Iluminare interna
Iluminarea interna este realizata de instalator, la sursele de
lumină din interiorul unității; funcționalitatea trebuie să
urmeze reglementările UE, de aceea este necesar ca instalația
să fie legata în mod automat, la dispozitive de siguranță.
4.7.5. Impamantarea
Impamantarea trebuie realizata prin utilizarea de conductori si
accesorii adecvate, urmarind strict reglementările in vigoare.
Impamantarea echipamentului este un lucru fundamental si
trebuie respectate normele de siguranță pentru prevenirea
accidentelor electrice.
Conectarea incorectă sau absenta impamantarii,
exonereaza OMC KLIMA srl de la orice răspundere fata
de accidentele electrice!
Este important de retinut că aceste sarcini sunt in
responsabilitatea instalatorului pentru a instala sistemul
de siguranță în conformitate cu reglementările UE, în
special cu respectarea punctelor descrise in secțiunea
4.7.3.!

4.7.3. Safety inspections
The wiring to the safety system of the plant, which must satisfy the
principals described in the “INTRODUCTION” chapter, is the
responsibility of the installer. The plant must have the “inter blockage”
protection according to CEI-EN 60204-1 standard: the interaction of a
safety micro, as with any type of electrical protection installed, must block
the function of the machine; the reactivation must be carried out only after
a manoeuvre of interruption and successive connection of the power supply
of the general electrical box.
Normally the safety micro area is 220VC-5A inductive –10A resistant.

4.7.4. Internal illumination

The internal illumination is wired by the installer directly into the light
points inside the unit; its functionality has to follow EU regulations, so it
is necessary that the installation must be automatically linked, to safety
devices.

4.7.5. Earth wire

This has to be done through the use of clips with adequate wiring, strictly
following the following regulations.
The earth wiring of the machine is a fundamental point to respect the
safety rules to prevent electrical accidents from occurring.

The absence or incorrect connection of the earth, exempts
OMC KLIMA S.r.l. from all liability of electrical accidents!
It is important to remember that it is the responsibility of
the installer to activate the safety system installed
according to EU regulations, in particular respecting the
points described section in 4.7.3.!
Wires and all electrical components used for the
installation must follow IEC and CEI regulations!

Toate cablurile si componentele electrice utilizate pentru
instalatii trebuie să respecte reglementările IEC și CEI!
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AVERTISMENT IMPORTANT: Doar instalatorul
electrician autorizat poate interveni asupra instalatiei electrice
a centralei, și numai după ce a decuplat alimentarea electrică
principală a mașinii!
Înainte de a efectua orice tip de întreținere, este necesara
eliberarea si asigurarea zonelor de acces si manevre din jurul
echipamentului!
5. ACTIVAREA
Înainte de a începe următoarele operații, retineti că:
1) în apropierea pieselor mobile (transmisii, roți, palete, dar si
filtre, etc.) și în componentele cu articulații nu ar trebui să fie
murdărie sau alte corpuri străine;
2) canalizarea trebuie să fie functionala;
3) ca circuitele hidraulice sunt conectate si pot furniza agentii
de lucru;
4) Fitingurile sunt montate și valvele sunt deschise.
5.1 Sistemele de siguranță
Funcționalitatea și fiabilitatea sistemelor de siguranta trebuie
verificate prin interventia repetata asupra acestora, pentru a nu
provoca o situatie de urgență oricarei părți mobile și pentru a
întrerupe alimentarea cu energie a mașinii. Functionabilitatea
trebuie repetata de trei ori, cu răspuns pozitiv de fiecare data;
cele trei procese nu trebuie efectuate pentru același punct de
verificare.
În unitățile echipate cu surse de luminare internă, sistemul de
siguranta va activa iluminarea surselor luminoase instalate.
5.1.1. Nivelul de zgomot
Nivelul de zgomot al aparatului trebuie sa fie sub 80 dB (A)
măsurat la standardele ISO 11202.
5.2. Motoare, ventilatoare și transmisii
Verificați alinierea fuliilor de curea și stabilitatea lor pe
suporturi;
Verificați direcția de rotație corectă a ventilatoarelor, urmarind
săgețile indicate pe una din părți. In cazul unei rotații inverse,
se vor face interventii pe conexiuneile electrice aferente celor
trei faze.
După o scurtă perioadă de funcționalitate de control cca.120180 minute, tensiunea curelelor se va ajusta, dacă este necesar,
în conformitate cu indicațiile mentionate la paragraful 6.2.
Se măsoară puterea absorbita și se va compara cu cea indicată
pe etichetă; în cazul în care este mai mare, verificati si
controlati cauza, astfel verificati daca:
-grupul moto-ventilator se misca în mod liber
-viteza ventilatoarelor sa fie cea solicitata
-debitul de aer nu este mai mare decât cel indicat pe etichetă
mașinii
-alimentarea cu energie electrică este corectă
-verificați stabilitatea protecțiilor pieselor mobile.
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IMPORTANT WARNING: Only the competent electrician can
intervene on the electric circuit of the machine and only after having
disconnected the main power supply to the machine!
Before performing any type of maintenance it is necessary to clear the area
above, below and around the machine!
5.ACTIVATION

Before proceeding with the following operations, be careful that:
1) near the mobile points (transmissions, wheels, split nuts, filters, etc.) and
in the components the joints there should not be dirt or other foreign
bodies;
2) drains must be free;
3) the hydraulic circuits are supplied
4) the battery fittings has been supplied and the valves are open.

5.1 Safety systems
Their functionality and reliability are verified thanks to the repeated
intervention of these systems that have to provoke an emergency block of
all mobile parts and to interrupt the power supply to the machine. The
interruption must be repeated for three times, with a positive response, to
every protected point; the three trials must not be done consequently to the
same point.
In units equipped with an internal light, the emergency block must
contemporarily activate the illumination of the light points installed.

5.1.1 Noise level

The noise level of the machine in below 80 dB(A) measured to ISO 11202
standards.

5.2. Motors, ventilators and transmissions
Verify the alignment of the pulleys and their stability on the supports;
Verify the correct rotation direction of the ventilators, following the
arrows indicated on the side of the split nuts, in case of inverse rotation
intervene on the connection of the three phase line.
After a short period of functionality approx. 120-180 minutes, control the
tension of the belts and regulate them if necessary according to the
indications reported in paragraph 6.2.
Measure the power absorption and compare it to that indicated on the
motor label; if it is higher, verify the cause by controlling if:
-The ventilator motor group is turning freely
-The speed of the ventilators is as required
-The air capacity is not higher than indicated on the machine label
-The electric supply is correct
-Check the stability of the protection on the moving parts.
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5.3. Filtre de aer
Verificați filtrele sa nu fi fost deteriorate în timpul transportului
și instalării, sau ca nu au murdărie sau alte corpuri străine. În
cazul în care colierele au fost trimise separat pentru instalare,
fiti atenti la:
1) introducerea normala a filtrelor plate, curbe sau metalice în
ghidaje, apăsând dintr-o parte în alta cu o ușoară presiune pe
panoul de închidere si de inspecție;
2) introducerea filtrelor sac în locul lor, si fixarea lor;
3) instalarea filtrelor absolute prin potrivirea cu atenție și
strângerea șuruburilor pentru a le bloca;
4) în cazul în care mașina are un filtru roatativ, verificați
direcția corectă de rotație;
5) unde există manometre diferențiale, controlati
funcționalitatea și scurgerile.
Pentru alte tipuri speciale de filtre, instrucțiunile sunt oferite
separat!
5.4 Umidificatoare si pompe
5.4.1 Bazine de drenare
a) Deschideți valvele și umpleti bazinele, reglati flotorul astfel
încât nivelul apei sa fie cu 1-2 cm sub nivelul complet, si
blocati acest nivel cu șurubul corespunzător.
b) În toate tipurile de umidificatoare, scurgerea trebuie să fie
continua și uniforma.
5.4.2. Umidificarea si duzele
a) Elementele umidificatorului trebuie sa fie in permanenta ude,
stropite uniform iar toate duzele functionale, valva By-Pass de
dupa pompa permite reglarea debitului de apa, care nu trebuie
să fie puternic, pentru a evita eventuale avarii.
b) În sistemele cu duze, verificati fluxul de apă a tuturor
duzelor și curatati-le dacă sunt blocate.
5.4.3. Pompe
a) Verificați sensul corect de rotație și în cazul în care se misca
in sens contrar, interveniti asupra conexiunilor electrice a celor
trei faze.
b) Observați și verificați aspirația pompei, care trebuie să fie in
permanenta sub imersie, pentru a evita eventuale daune
motorului.
c) Măsurati puterea absorbita și dacă este mai mare fata de
indicațiile etichetei, verificați cauza înainte de a porni mașina
din nou.
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5.3. Air filters
Check that filters have not been damaged during transport and
installation, that they have not be altered by dirt or other foreign bodies. If
the collars have been sent separately install them paying attention to:
1) insert the normal flat curved or metallic filters in the guide, pressing one
part against the other with a light pressure to the closing panel of
inspection;
2) insert the pocket filters in their place, clipping them to the machine;
3) install the absolute filters carefully matching the packing and tightening
the screws to block them;
4) if the machine has a wheel filter, verify the correct direction of rotation;
5) when there are differential manometers, control the functionality and
the linkage.
For other special types of filters, instructions are given separately.

5.4 Humidification and pumps section
5.4.1Drainage basins

a) Open the valves and fill the basins, regulating the float in such a way
that the water level is 1-2 cm under the level of full, so block the floating
level with the appropriate screw.
b) In all types of humidification, the “bleed-off” must drain continuously
and uniformly.

5.4.2. Packages and nozzles

a) In the humidifiers package check all the packages are wet and sprinkled
uniformly, the by pass valve after the pomp allow to regulate the water
flow, that must not be strong in order to avoid the pulling.
b) In systems with nozzles, check the regular water flow of all the nozzles
and if necessary clean these if blocked.

5.4.3. Pumps

a) Check the correct sense of rotation and, if in reverse, intervene on the
three phase connection.
b) Observe and check the suction which must never be uncovered, as it
could cause damage to the motor.
c) Measure the power absorption and, if higher to the label indications,
check the cause before turning on the machine again.
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5.5. Baterii
Verificați dacă sunt nedeteriorate și curate, dacă contin urme de
lovituri sau deformări de la operațiile anterioare, cauza care a
dus la deformarea lamelelor. Interveniti asupra acestora numai
cu instrumente adecvate. Verificati scurgerile circuitului prin
repetarea acestei operațiuni de multe ori cu pompa în funcțiune.
In timpul iernii, când aerul proaspat la aspiratie are o
temperatură mai mică de 0 ° C sau în cazul în care mașina se
oprește din varii motive in preajma acestor temperaturi, este
necesară golirea circuitelor de apă neutilizate pentru a evita
inghetarea.
Mai mult decat atat, pentru a evita acest pericol, se vor utiliza
amestecuri anti-îngheț de apa-glicol, respectand procentul de
etilen glicol pentru temperatura minimă din aria geografica
respectiva. Tabelul de mai jos indică temperaturile de inghet ale
unor amestecuri de glicol apă. Aceste informații sunt, de
asemenea, furnizate de producător ul de glicol etilenă.

5.5. Batteries
Verify that the containers are undamaged and clean, if during the previous
operations dents and deformations have been caused or compressing of the
blades, prepare the surface for the package with the supplied tools. Leak
the circuit repeating this operation many times with the pomp in function.
In winter when it is possible to intake air at a temperature lower than 0°C,
or, if the machine stops with this temperature it is necessary to empty the
water circuits which have been unused to avoid breakage by ice. More
than that, to avoid this danger, use anti-freeze mixtures of water glycol
remembering the percentage of glycol ethylene for the minimum
temperature which can be reached in these zones. The table below indicates
the freezing temperatures of some mixtures of water glycol. This
information is also provided by the glycol ethylene manufacturer.

% glicol din volum

Punctul de inghet °C

% of glycol in the mixtures, in volume

Point of refrigeration °C

0
10
20
30
40
50

0.0
-5.5
-9.0
-15.0
-25.0
-33.0

Este important de retinut că, atunci când este utilizat un
amestec apa-glicol, puterea bateriei scade!
Este necesar, prin urmare, să fie acceptata o reducere a
performanței mașinii, cu excepția cazului în care
funcționalitatea cu acest amestec a fost prevazut inca din stadiul
de proiect și schimbătoarele au fost dimensionate special pentru
a compensa pierderile!
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It is important to remember that that when a glycol mixture is used the
power of the battery decreases.!
It is necessary therefore to accept a reduction in machine performance,
except when the functionality with this mixture has been developed at the
project stage and the exchangers have been made especially to compensate
the lost!
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5.6. Registrii debit aer
Când se folosește un sistem de actionare si control manual,
verificați dacă cursa este completă si decurge fără probleme,
cat si daca blocatorul este eficient.
În cazul în care grila de reglare este actionata de un
servomotor, verificați sa nu existe nici o încetinire sau blocare
pe tot parcursul mișcării. Pentru conectarea servomotorului,
urmați instrucțiunile date de producător.
Echipamentul a fost proiectat cu ideea de a elimina complet
riscul de rănire. Din acest motiv, mașina este echipată cu o
carcasă închisă din toate părțile și are panouri care permit
accesul la zona de lucru, cu mecanisme de blocare.
Numai functionarea incorecta a acestor mecanisme de blocare
pot permite accesul la părțile în mișcare.
Este important să retinem că toți operatorii trebuie să aibă
pregătire și informații adecvate cu privire la riscurile din
preajma mașinii.
AVERTISMENT IMPORTANT: atunci când se inspectează
orice element al mașinii care ar putea fi in aproapierea unei
părți în mișcare, opriti echipamentul, scoateți cheia din
butonul de închidere astfel încât să nu permită o repornire
accidentală și așteaptati ca toate părțile în mișcare sa fie
oprite!

5.6. Dampers
When using a manual control system, check that the full hall stroke is
regular and smoothly and that the block in place is efficient.
If the damper uses a servomotor, check that there is no slowing down or
blocking during the entire movement. For the connection of servomotor,
follow the instructions given by the machine manufacturer.
The machine has been designed with the idea of completely reducing and
in all its parts, the risk of injury. For this reason, the machine is equipped
an casing closed on all sides and the windows that allow access to the
work area have blocking mechanisms.
Only the mishandling of these blocking mechanisms can allow access to
the parts in movement.
It is important to remember that all operators must be have adequate
training and information about risks of the machine.

IMPORTANT WARNING: when inspecting any part of the
machine that may be close to any of the moving parts, place the machine
shut off mode, remove the key from the shut off button so as not to allow
an accidental restart and await that all the parts in movement are
stopped.!
In order to minimise the above mentioned risks, it has been thought to
include further blocks on the machine start.

În scopul de a minimiza riscurile menționate mai sus, acest
element a fost gandit pentru a include o siguranta
suplimentara cu privire la actionarea mașinii.
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AVERTISMENT IMPORTANT: Numai tehnicieni instruiți
si autorizati pot interveni asupra echipamentului!
Această categorie include personal tert, sau personal propriu
de întreținere care a fost instruit anterior, sau un operator care
este supravegheat de o persoană instruita autorizata, pentru a
evita pericolele care pot apărea la locul de muncă din preajma
echipamentului.
Doar personalul calificat poate opera pe mașină!
6.1. Sistem de siguranta
Reglementarile de siguranță, cerute de UE, la care se
conformează echipamentul, trebuie să fie verificate cel puțin o
dată la 90 zile.
Verificarea trebuie să urmareasca funcționarea corectă a
sistemelor de siguranță instalate și fiabilitatea acestora. Pentru
o verificare corecta, este necesar să:
1) Luati nota de toate informatiile din documentația furnizată
împreună cu aparatul, dispozitivele constructive și precauțiile
necesare;
2) Sa să folosească toate măsurile de precauție necesare
mașinii în functionare, sa se efectueze o intervenție de
siguranță, din cand in cand, si verificarea opririi imediate a
tuturor părților in miscare ale mașinii și oprirea ei, (de
exemplu: deschiderea unui panou de inspecție la un moment
dat; e indicat sa se repete operațiunea de două ori, în momente
diferite;
3) Pentru toate dispozitivele de siguranță echipate cu surse de
iluminare interna, să se verifice dacă în timpul controlului
anterior, la deschiderea panourilor de inspectie sau servicii,
acestea au fost activate;
4) Verificati corectitudinea montajului protectiilor de
siguranță și eficienta acestora. Verificati in mod special
protecția pieselor în mișcare, care trebuie să fie bine fixate.
Actionati numai cu instrumente specifice.
Documentatia de confirmare a controalelor periodice la 90 de
zile de la PIF si rezultatele acestor verificari trebuie arhivate
de catre persoana desemnata si responsabila in acest sens.
6.2. Motoare, ventilatoare și transmisii
Rulmentii ventilatoarelor sunt lubrifiati pentru utilizarea cu
randament ridicat si o viață lungă și nu au nevoie de nici o
intervenție. Doar unele ventilatoare mari au rulmentii cu
suporturi care necesită un agent de ungere În acest caz,
lubrifierea trebuie să se facă o dată pe an, după cum urmează:
1) Inainte de a conecta tubul pompei de ungere, curățați cu
grijă partea exterioară a dispozitivul de ungere pentru a evita
introducerea murdăriei la interior;
2) Introduceti unsoarea cu presiune moderata evitând
scurgerile accidentale;
3) După operație, porniți ventilatorul pentru câteva secunde.
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IMPORTANT WARNING: Only trained technicians can
intervene on the machine!
This category includes operators or maintenance staff that have
previously been informed or are supervised by trained person to avoid
dangers that may occur from the above mentioned jobs.
Only trained staff can operate on the machine!

6.1. Safety system
Safety regulations, required by the EU, to which the machine conforms
to, must be checked at least every 90 days.
The verification must check the correct working function of the safety
measures installed and their reliability. To correctly check it is necessary
to:
1) note from the documentation supplied with the machine, the
constructive devices and precautions applied;
2) use all necessary precautions with the machine in use, provoke a safety
intervention, one at a time, verifying the immediate stopping of all parts
of the machine and its shut off, (for example open the inspections panels
one at a time); repeat the operation twice , at different times;
3) for all the safety devices equipped of an internal light, verify that,
during the previous check, when opening the service panels , the internal
lights were on;
4) check the correct position of the static or passive safety system and its
blocking to the fixed part In particular, the protection of the moving part
must be tightly fixed and removed only with specific tools.
The documentation confirming the 90 days period checks must be
archived by the person responsible for the machine together with the
results from these checks.

6.2. Motors, ventilators and transmissions
The engines and ventilators bearings are lubricated for life long use and
do not need any intervention. Only some large ventilators have bearings
with supports which require a greasing agent In this case, the lubrication
with lithium grease bearings must be done once a year as follows:
1) before connecting the tube of the pump of the greaser, carefully clean
the external part of the greaser to avoid introducing dirt getting inside;
2) introduce the grease with the moderate pressure absolutely avoiding
the spill out of the bolding washer;
3) after the operation, turn on the ventilator for a few seconds.
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La fiecare 30 zile verificati stadiul de etapa al curelei
ventilatorului, verificați tensiunea după cum urmeaza:
1) Scoateți protecția fixa
2) Măsurați lungimea spațiului liber a curelei "D" fig. 7
3) Aplicați în centrul spațiului liber o forță "F", între valorile
indicate în tabelul din fig. 7.

Dimensiuni curea
Section belt
A
B
C
D

Every 30 days check the state of the step of the belt and check its tension as
described:
1) Remove the fixed protection
2) Measure the length of the free space of the belt “D” fig. 7
3) Apply to the centre of the free space a force “F”, between the values
indicated in the table of fig. 7.

Forta minima F
Minimum force F
N (Kg)
7 (0,7)
16 (1,6)
29 (2,9)
57 (5,7)

Forta maxima F
Maximum force F
N (Kg)
10 (1)
24 (2,4)
47,5 (4,75)
86 (8,6)

Fig.7

4) Se măsoară săgeata "C" în centrul spațiului liber care trebuie
să fie egala cu 1,5 mm la fiecare 100 mm în lungime "D" (C =
1,5xD / 1000);
5) In cazul în care "C" este mai mică (cureaua este prea
strânsa), aceasta se ajusteaza din șurubul "A" (vezi fig. 8),
trebuie apropiat motorul de ventilator, în cazul în care "C" este
mai mare (centura este prea moale) se va ajusta din același
șurub "A", departand motorul de ventilator;
6) In cazul în care forța de "F" și săgeata "C" au valori in
limitele descrise, re-atașați si fixati protecția transmisiei și
blocati toate șuruburile.

4) Measure the arrow “C” in the centre of the free space which must be the
same as 1,5 mm every 100 mm in length “D” (C=1,5xD/1000);
5) if “C” is less (the belt is too tight) work on screw “A” (see fig. 8), closing
the motor to the ventilator, if “C” is bigger (the belt is too slack) work on
the same screw “A”, distancing the motor from the ventilator;
6) when the force “F” and the arrow “C” return within the values described,
re-attach the fixed protection to the transmission and block all screws
which are present.

Fig.8
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La repornirea motorului, o alunecare a curelei este normala,
timp de 1-2 secunde. Tensionarea corectă a curelei este
importanta pentru evitarea uzurii premature (cazul curelelor
moi) ori crearea unei suprapresiuni pe rulmenti motorului și
ventilatorului (cazul curelei prea strânse).
Pentru a evita întreruperea functionarii, schimbati curelele, cel
puțin o dată la 12 luni, fara a urmari eventuale deformari sau
crapaturi.
Operațiunea înlocuirii curelei este similară cu cea descrisă mai
sus pentru verificare, retinand că:
1) Pentru înlocuire, este necesar să se lucreze din șurubul "A"
până cureaua poate fi îndepărtata în mod liber
2) Tensiunea din noua curea trebuie să se facă cu o forță F1 =
Fx1.3
3) După o perioadă scurtă de timp în functiune (cca.120-180
minute) verificati tensiunea fata de valorile indicate în tabelul
de la fig. 7.
6.3. Filtre de aer
a) Curățarea sau înlocuirea filtrelor depind de condițiile de
mediu si de lucru, acestea ar trebui să fie verificate la fiecare 15
zile, în scopul de a determina ciclurile de întreținere.
b) La fiecare 60 zile, celulele trebuie să fie curățate sau
inlocuite. In cazul în care sunt de tip reutilizabil acestea trebuie
curățate prin aspirație, batere sau spălare în apă caldă cu
detergent. In cazul în care nu sunt reutilizabile (cazul celor tip
sac sau cele absolute) reutilizarea nu este posibilă și trebuie să
fie înlocuite!
c) Atunci când un manometru diferențial este instalat pentru a
verifica pierderea de presuine, curatarea sau înlocuirea se face
atunci când valoarea pierderii atinge nivelul maxim indicat de
fabricant (uzual 200Pa-20mm pentru filtre curbe, 300Pa-30mm
pentru filtru tip sac, 500Pa-50mm pentru filtre absolute),
independent de perioada de functionare pana la acea stare.
d) Filtrelor cu riglă, li se inlocuieste rigla imediat ce este
terminata cursa.
Atenție!: Lipsa de curățare sau înlocuire a oricarui filtru
cauzează inconveniente majore pentru eficiența sistemului,
ducand la:
- Pierderi suplimentare de presiune pe circuitul de aer și
implicit la o reducere a debitului de aer;
- Pierderi de performanța a mașinii și o deteriorare a confortului
în mediul de lucru;
- Posibile deteriorari ale sistemului frigorific cu baterii pe apa
și/sau expansiune directa.
6.4. Umidificare și pompe
6.4.1. Bazine de apă, pachete si duze
La fiecare 60 zile trebuie deschise si golite bazinele de drenaj,
curatate și spalate cu jet de apă, pana la eliminarea sedimentelor
și murdăriei acumulate la partea inferioara. Verificați și curățați
zonele de evaporare și băile de distribuție plasate la partea
superioara. Pentru cazul tipurilor cu duze curătati-le sau
inlocuiti-le pe cele blocate.
Verificați "functionarea duzelor" în mod regulat și continuu.
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When restarting of the engine, a sliding of the belts is normal for 1-2
seconds. The correct tension of the belt is important to avoid premature
wear and tear (slack belts) or overpressure on the bearings of the engine
and ventilator (belt too tight).
To avoid interruption of the service, change the belts at least every 12
months without waiting for their complete wear and tear.
The operation to substitute the belts is similar to the one described above
for the regulation, remembering that:
1) for substitution, it is necessary to work on screw “A” until the belts can
be removed freely
2) the tension of the new belts must be done with a force F1=Fx1.3
3) after a short time in use (120-180 minutes) check the tension and take it
to the values indicated in the table in fig. 7.

6.3. Air Filters
a) Because the cleaning or substitution of the filters depends on the
environmental conditions of work, these should be checked every 15 days in
order to understand when maintenance is required
b) Every 60 days, cells must be cleaned or substituted, if they are of the
reusable type they should be cleaned through suction or beating or washed
in warm water with detergent; if they are not regenerable (pockets or
absolute) the recuperation is not possible and they must be substituted
c) When a differential manometer is installed to check the loss of load,
clean or substitute the cells when the value of loss reaches the maximum
level indicated by the manufacture (usually 200 Pa – 20 mm for curved
filters, 300 Pa – 30 mm for pocket filter , 500 Pa – 50 mm for absolute
filters), independently of the length in use.
d) With ruler filters, substitute the rulers as soon as they have finished
their course.
Attention!: the lack of cleaning or substitution of filters causes serious
inconveniences to the efficiency of the system with:
- a rise of the loss of load in the air circuit and a reduction of air capacity;
- consequently a loss of the machine’s performance and a deterioration of
comfort in the environment;
- possible damage to the fridge system with batteries and direct expansion.

6.4. Humidifying sections and pumps
6.4.1. Water basins, packages and nozzles
Every 60 days open the drainage part, empty the basins, clean and wash
with a water jet eliminating sediments and dirt accumulated on the
bottom, check and eventually clean the evaporating parts and the
distribution baths placed above these. In the types with nozzles remove and
clean those that are blocked.
Check the “bleed-off” drains regularly and continuously and eventually
these should be cleaned.
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6.4.2. Filtre de apa
La fiecare 30 zile scoateți și curățați filtrele cu grijă, spalati-le
sub jet de apă. Lipsa de curățare poate determina o reducere a
debitului de apă și a eficienței, o aspiratie defectuasa poate
cauza defectarea pompelor.

6.4.2. Water filters

6.4.3. Pompe
Pompele în mod normal nu necesită întreținere atata timp cat
acestea sunt construite pentru a rezista fara intretinere.
Verificați-le pe timpul întreținereii unitatii, ca aspira
întotdeauna, ca sunt imersate in apa în timpul funcțiunii.
În cazul unor perioade lungi de conservare a centralei, activatile periodic pentru o perioadă scurtă de timp, urmand toate
operațiile descrise anterior. Umpleti bazinul și reglati flotorul
astfel încât nivelul apei sa fie la 1-2 cm sub drenajul prea-plin,
si blocati-l cu șurub.

6.4.3. Pumps

6.5. Baterii
În timpul curățarii sau înlocuirii filtrelor de aer verificati
curatenia si integritatea aripioarelor bateriilor de răcire /
incalzire.
Din cauza lipsei sau întârzierii întreținerii filtrelor ori
deteriorarii lor, impuritățile din aer pot fi blocate intre
aripioarele bateriilor de răcire/incalzire. În acest caz, nu folosiți
instrumente care ar putea deteriora aripioarele, ci un jet de aer
comprimat pe care sa-l suflati local în direcția opusă sensului
din care a avut loc blocajul.
In cazul in care bateriile trebuie să fie demontate datorita unor
avarii grave, procedați după cum urmează:
1) Inchideti robinetii de separare, la intrare și ieșire, si evacuati
continutul bateriei prin deschiderea scurgerii
2) Deconectati bateria de la circuitul de alimentare
3) Scoateți panourile centralei
4) Verificati dacă spațiul disponibil este suficient pentru a
scoate întreaga lungime a bateriei, așa cum este descris la
punctul 4.2.
5) Ridicați bateria si extrageti-o fara a deteriora orice alte parti
componente ale centralei.
6) În cazul în care centrala trebuie să continue să funcționeze
fără baterie, remontați panourile centralei obturand orificiile din
panouri.
Pentru a monta inapoi bateria noua sau reparata, repetati in
ordinea inversa instrucțiunile de mai sus, acordând atenție la
etansarea panourilor si orificiilor acestora.
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Every 30 days remove and clean the filters carefully, washing them under
running water. The lack of cleaning can cause a reduction in the water
capacity and the efficiency of the section, bad suction can also cause
damage to the pumps.
The pumps installed normally do not require maintenance as they are
built to last a life time without maintenance. Check only during
maintenance of the section, that suction is always, under the water level,
while in operation.
In the case of long periods of stoppage, periodically activate for a short
period, following all of the operations described earlier. Fill the basin and
regulate the float so that the water level is 1-2 cm below the drainage of the
over-full, then block the staff with screw.

6.5. Batteries

During cleaning or substitution of the air filters check that the cooling
fins are clean and intact.
In fact, due to the lack of or delay in maintenance of the filters or damage
to them, the impurities may have blocked the cooling fins. In this case, do
not use equipment that could damage the fins but use a jet of compressed
air blown in the opposite direction of the brushes.
When the batteries have to be dismantled for serious breakages or loss,
proceed as follows:
1) close the interception values at the entrance and exit, drain the battery
by opening the vent and drain
2) remove the circuit connectors to the power supply
3) remove the cover panels of the connectors and the lateral plates
4) check that the space available is sufficient to hold the whole length of the
battery, as described in paragraph 4.2
5) lift the collector slide and extract the battery externally, sliding it on
the lines and eventually lubricate with grease.
6) If the machine must continue to work without the broken down battery,
remount the cover panel connectors tapping the exit holes
To mount the repaired battery, reverse the order of the instructions above
paying attention to close the exit of the connectors of the panels.
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6.6. Registrii reglare debit aer (Dampere)
La fiecare șase luni verificati dacă sistemul de actionare are o
functionare completa si cursiva, fără opriri si blocari, în special
la modelele cu servomotor. In cazul actionarilor manuale,
verificati eficiența poziției de blocare.
6.7. Precauții in cazul conservarii centralei
In cazul conservarii centralei pentru perioade lungi de timp,
este necesar să se ia unele masuri de precautie simple:
1) Inchideti complet alimentarea cu tensiune a circuitului
electric, indicând aceasta stare;
2) Închideți alimentarea cu apă;
3) Goliți bazinele și curățați-le așa cum s-a descris la punctul
6.4.1.;
4) Închideți robinetii de separare și evacuati continutul
bateriilor;
5) Închideți toti registrii de reglare debit aer;
6) Daca centrala are filtre absolute, scoateți-le și depozitați-le
în recipiente închise;
7) Periodic, aproximativ la fiecare 30 de zile, porniti motoarele
ventilatorelor și pompelor pentru câteva secunde, pentru a evita
deteriorarea rulmenților.
Daca centrala rămâne oprita la o temperatură de 0°C sau mai
mica, este deosebit de important să efectuati pasii de la punctul
4); este de asemenea necesar să goliți sistemul de drenaj
(sifonul) pentru a evita deteriorarea acestuia din cauza
inghetului.
Dacă circuitele de apă ale bateriei nu sunt golite, este necesar a
fi umplute cu un amestec de antigel, în conformitate cu tabelul
de la paragraful 5.5.

6.6. Dampers
Every six months check that the lock gate does a complete run regularly,
without stiffness or blocking, particularly on the models with servomotor.
When the command is manual, verify the efficiency of the blocking
position.

6.7. Precautions for a blocked machine
If the unit is blocked for long periods, it is necessary to take some simple
precautions:
1) Remove the power supply of the complete circuit, indicating machine
stoppage;
2) Close the water supply;
3) Empty the basins and clean them as described in point 6.4.1.;
4) Close the interception valves and drain the batteries;
5) Close all the lock gates;
6) If the machine has absolute filters, remove them and place them in
closed containers;
7) Periodically, more or less every 30 days, run the motor, ventilator and
pumps for a few seconds in order to avoid damage to the bearings.
When the machine remains stopped at a temperature of 0°C or less, it is
particularly important to drain as seen in point 4); it is also necessary to
empty the drainage Siphon to avoid damage due to freezing.
If the water circuits of the battery are not emptied, it is necessary to fill
them with a mixture of anti-freeze, according to the table from point 5.5.

Tabel recapitulativ de întreținere periodică

Summary table of periodical maintenance
15 zile
15 days
Verificare a sistemului de siguranță
Safety system check
Curele - verificare
Belts - check
Curele - înlocuire
Belts - substitution
Rulmenti - ungere, dacă este necesar
Bearings - lubrication if necessary
Filtre de aer - verificare
Air filters - check
Filtre de aer - curățare sau înlocuire
Air filters - cleaning or substitution
Bazine drenaj, duze umidificare - verificare
Basins packages nozzles - check
Filtre de apa - curățare sau înlocuire
Water filters - cleaning or substitution

30 zile
30 days

60 zile
60 days

90 zile
90 days

180 zile
180 days

1 an
1 year

**
**
**
**
**
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6. INTRETINERE

6. MAINTENANCE

Operațiunile de "control și verificare" a sistemelor de
siguranță trebuie să fie documentate împreună cu alte
intervenții de întreținere în "Broșura Masinii".

The operation of “control and check” of the safety systems must be
documented along with the other maintenance interventions in the
“Machine booklet”.

Perioadele mentionate se referă la zilele de funcționare ale
mașinii, cu un serviciu continuu de 12 ore pe zi. Perioadele
operaționale mai lungi sau mai scurte modifica proporția
dintre perioadele de întreținere periodice!

The periods refer to the days of operation of the machine, with a
continuous service of 12 hours a day. Operational periods of longer or
shorter times change the proportion of the periodical maintenance
periods.

În "verificările și controalele" sistemelor de siguranță,
lubrifierea lagărelor trebuie să se facă cel puțin o dată la
12 luni, chiar dacă aparatul funcționează pentru o
perioadă limitată!

The “checks and controls” of the safety systems and the
lubrication of the bearings with grease must be done at
least every 12 months, even if the machine operates for a
limited period!
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6.9. PROBLEME - CAUZE - SOLUTII
6.9. ISSUE - CAUSE - SOLUTION

1

2

PROBLEMA
ISSUE
Inactivitatea sistemului de
siguranta
Loss of intervention in the active
securities
Debit de aer insuficient
Insufficient air capacity

CAUZA POSIBILA
POSSIBLE CAUSE
Inchideti sistemul electric
Break-down of the electric system
Inchideti componentele electr.
Break-down of electrical components
Filtre colmatate
Dirty filters
Baterii de apa cald/rece
colmatate
Dirty heating or cooling coils
Sens de rotatie ventilator
inversat
Fan rotation inverted
Curele uzate
Warn-out belts
Curele prea largi
Belts too slack
Registri reglare aer inchisi
Closed dampers
Peierderi excesive la partea de
aspiratie a sistemului
Excessive loss of loading system

3

Debit de aer excesiv
Excessive air capacity

Pierderi de aer la partea de
refulare aer

Loss of loading system inferior to
the expected

Lipsa componentelor filtrelor
(celule filtrante)
Lack of interior components (filter
cells)
Panouri de inspectie deschise
Inspection panels open
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SOLUTIE
SOLUTION
Solicitati asistenta tehnica!
Ask for the intervention of a installer
Inlocuiti componentele
Substitute component
Inlocuiti sau curatati filtrele
Substitute or clean filters
Curatati bateriile
Clean the coils
Conectati corect fazele motorului
Correctly connect the motor fazes
Inlocuiti curelele
Substitute belts
Reglati tensiunea in curea
Regulate the belts
Deschideti registri si verificati
functionarea sistemului
Open the dampers and check the
working of the control system
Verificati proiectul si/sau sistemul,
fata de modificarile sectiunii de aer
Verify project and/or system, carry out
modifications to the “ventilate” section
Reglati registrii de aer;
Verificati proiectul si/sau sistemul,
fata de modificarile sectiunii de aer;
Verificati modificarile la
actionari.
Regulate lock gates
Verify project and/or system
Carry out modification to the
transmission
Verificati componentele filtrelor,
montati elementele lipsa
Verify interior unit and install the
missing elements
Inchideti panourile de inspectie
Close inspections panels
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PROBLEME - CAUZE - SOLUTII

ISSUE - CAUSE - SOLUTION

4

PROBLEMA
ISSUE
Capacitate redusa
de racire/incalzire
Poor heat production

CAUZA POSIBILA
POSSIBLE CAUSE
Debit de aer insuficient
Insufficient air flow
Alimentarea slaba sau absenta a
bateriilor de racire/incalzire

Heating or cooling coil poor
or absent power supply

Alimentarea bateriei inversata
Inverted coil piping connections
Murdarie sau indoirea
aripioarelor bateriilor
Dirty or damaged heating or cooling
coils
Aer in circuitele de apa ale
bateriilor de recire/incalzire
Air in the circuits, for coils with liquid
Temperatura agentului termic
difera de cea necesara
Exchange fluid temperature not as
required
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SOLUTIE
SOLUTION
Aplicati actiuni pct.2
See issue 2
Deschideti robinetii de separare,
verificati circulatia pompei
conform proiect,
verificati sensul de rotatie
a pompei, daca e incorect
schimbati fazele corect
Open intercepting valves, check if the
pump flow conforms to the project,
check the pump rotation direction:
if incorrect, switch fazes.
Inversati conectarile:
Intrare/Iesire
Invert the Entry/Exit connections
Curatati/Indreptati
aripioarele bateriilor
Clean and/or brush the blades
Aerisiti bateriile
Allow air to escape
Reglati termostatele centralei
de productie agent termic
(Chiller/Centrala termica)
Regulate thermostats on the thermal
generators (heat sources or cooling
systems)
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PROBLEME - CAUZE - SOLUTII

ISSUE - CAUSE - SOLUTION

5

PROBLEMA
ISSUE
Umidificare insuficienta
Insufficient humidification

CAUZA POSIBILA
POSSIBLE CAUSE
Duze obturate
Blocked nozzles
Debit insuficient de apa

Low water set

Elementele umidificatorului
nu sunt umede complet
Package not completely wet

Alimentarea cu apa inchisa
Water supplied close
Elemente de evaporare
ineficiente
Inefficient evaporation packages
Insuficienta pre-incalzire
Insufficient preheating
6

Apa in exces la drenaj
Water dragging

Apa in exces pe aripioarele
bateriei de racire
Excessive water flow on the blade packs
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SOLUTIE
SOLUTION
Curatati duzele
Clean nozzles
Deschideti robinetii
dupa pompa;
Verificati sensul de rotatie
al pompei, daca e gresit
schimbati fazele;
Curatati filtrul pe alimentare
Open the emission after the pump
Verify the sense of rotation of the pump,
if incorrect invert the phases
Clean the filter of the extractor unit
Deschideti robinetii
dupa pompa;
Curatati duzele de distributie.
Open the emission after the pump
Clean parts of the transmission box
in the package
Deschideti alimentarea cu apa
dupa pompa;
Open the emission after the pump
Curatati sau schimbati
elementele de evaporare
Clean or substitute the evaporating
packages
Controlati si reglati bateria
de pre-incalzire
Control and regulate the preheating
battery
Cresteti temperatura apei,
reducand debitul apei
din baterie
Increase the coil temperature reducing
the water flow of the coil
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PROBLEME - CAUZE - SOLUTII

ISSUE - CAUSE - SOLUTION

7

PROBLEMA
ISSUE
Zgomot excesiv si vibratii

CAUZA POSIBIA
POSSIBLE CAUSE
Rulmenti sau motoare avariate

Excessive noise and/or vibrations

Fan bearings or warn motors
Suporti antivibratii inadecvati
Inadequate anti vibration supports
Dezechilibre ale partilor
care se rotesc
Rotating parts off balance
Murdarie sau corpuri straine
in partile care se rotesc
Dirt in the rotating parts
Slabirea sau lipsa elementelor
de fixare ale panourilor
Loose panel fixing screws
Alimentarea motorului
fara una din faze
Faze missing on fan motor
Tensiune de alimentare
electrica incorecta
Incorrect voltage

QUADRATAIR- MANUALUL SI INSTRUCTIUNILE DE INSTALARE [ROM-ENG]

SOLUTIE
SOLUTION
Inlocuiti rulmentii
Solicitati asistenta tehnica
Replace the bearings
Request technical assistance
Schimbati suportii antivibratii
Change the anti-vibration supports
Echilibrati sau inlocuiti partile
care se rotesc
Solicitati asistenta tehnica
Balance or substitute the rotating parts
Request technical assistance
Curatati partile interioare
ale elementelor care se rotesc
Clean internal area
Strangeti sau montati elementele
de prindere ale panourilor
sigiland si neavariind suprafetele
Gently tighten the panel screws, without
denting the surface
Verificati conexiunile
motorului ventilatorului
Check the wiring of the fan motor
Verificati tensiunea si comparati
valorile cu cele de pe eticheta
unitatii
Compare the voltage with
that indicated in the identity plate
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7. PIESE DE SCHIMB

7. SPARE PARTS

7.1. Identificarea centralei
Unitatea de tratare aer este identificata fără echivoc prin
termeni"Tip"și "Model", existente pe eticheta (fig. 1) plasata, în
mod normal, pe partea interioară a panoului de inspecție a
secțiunii ventilatorului.
Aceleași informații de identificare sunt exprimate în capitolul 1
- IDENTIFICAREA MAȘINII, cat si anexat in "Documentatia
Tehnica" și în "Certificatul de Garanție".
7.2. Identificarea componentei de înlocuit
Odată ce a fost constatata inlocuirea unei componente, in
functionare normala sau datorita unei avarii, se identifica, din
"Documentatia Tehnică" tipul și descrierea acesteia, cu scopul
de a face o comanda corecta fără neînțelegeri.

7.1. Identification of the machine
The unit is identified unequivocally by the terms “Type” and “Set” (serie)
reported in the sticker plate (Fig. 1) placed, normally, on the internal part
of the inspection panel of the ventilated section.
The same information of identification is reported in chapter 1 –
IDENTIFICATION OF THE MACHINE, in the attached “Technical
Documentation” and in the “Certificate of guarantee”

7.2. Identification of the component to be substituted
Once the components to be substituted has been ascertained, for normal
use or break down, identify, in the “Technical chart” its exact typology
and description, in order to make a correct order without
misunderstandings.

7.3. How to make an order of the spare parts

7.3. Cum se face o comanda a piesei de schimb
Completati o comanda scrisa, prin email, fax sau alte mijloace,
indicând în mod clar:
1) Tipul și numărul de serie CTA, conf. punctul 7.1;
1) Tipul și descrierea piesei solicitate, conf punctul 7.2;
2) Numărul de bucăți solicitate

Make a written order, by email, fax or other, indicating clearly:
1) type and serial number as reported in paragraph 7.1;
1) type and completed description of the part/s requested, as reported in
paragraph 7.2;
2) number of requested pieces

OMC KLIMA s.r.l, va comunica conditiile de livrare cat si
termenii tehnico-economici ai piesei solicitate in cel mai scurt
timp posibil.
Pentru a garanta eficiența și durabilitatea mașinii, este
important să se utilizeze piese de schimb originale, după
tipologia și de calitatea celor furnizate la productia centralei.

OMC KLIMA s.r.l. will communicate terms of delivery and prices of the
requested material as soon as possible.
To guarantee efficiency and a long durability of the machine, it is
important to use original spare parts, following the typology and Quality
provided at the beginning for a reliable service.
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8. GARANTIA

8. GUARANTY

OMC KLIMA s.r.l. declară valabilitatea garanției numai în
cazul în care următoarele aspecte pot fi verificate:
1) Faptul că s-a facut verificarea la livrare si că numărul de
piese sunt aceleași cu cele din documentatia tehnica.
2) Că instrucțiunile de instalare și întreținere cuprinse pe panoul
interior al ușii de inspecție a fiecărei unități de ventilator au fost
respectate.
3) Ca a fost verificată calitatea componentelor.
4) Că, în cazul daunelor din timpul transportului, a fost
informata si compania de transport la livrarea bunurilor.
5) Că centrala și/sau componentele sale nu au fost lăsate în aer
liber pentru orice scurta perioadă de timp, ci au fost într-un loc
acoperit și păstrate într-un loc uscat sau cel puțin protejate de
condițiile meteorologice nefavorabile.
6) Unitatea CTA va funcționa în regimul proiectat al
parametrilor planificati de presiune, temperatură și de tensiune
electrica, și desigur urmarind procedurile de întreținere
standard.
Pentru activarea garanției, este important ca motoarele electrice
să fie conectate corect și protejate în mod corespunzător de
surse de căldură. Ele nu trebuie să funcționeze la o tensiune mai
mare fata de cea de pe eticheta.
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OMC KLIMA s.r.l. declares that the guaranty is valid if the following can
be verified:
1) That a check has been made on delivery that the number of parts are the
same to those in the tehnical document.
2) That the installation and maintenance instructions contained in the
enveloped fixed to the inside panel of the inspection door of each ventilator
unit have been respected.
3)That the quality of the components has been checked.
4) That in the event of damages occurred during transport, the transport
company is informed about delivery of the goods.
5) That the machine and/or its components have not been left outside for
any period of time but instead covered and kept in a dry place or at least
protected from adverse weather conditions.
6) That the AHU is made to function regularly in respect to the planned
parameters of pressure, temperature and power absorption, and of course
the standard maintenance procedures.
For the correct use of the guaranty, it is important that electrical motors
be correctly connected and adequately protected from heat sources. They
should not function with absorption greater to that on the plate.
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9. DISPOZITIE DE INLOCUIRE SAU CASARE

9. DISPOSAL AND DEMOLITION OF THE MACHINE

Utilizatorul trebuie sa retina faptul că substanțele nocive
utilizate la intretinerea echipamentului sau rezultate în urma
funcționării acestuia, trebuie eliminate în conformitate cu
legislația în vigoare (de exemplu,. lubrifianti lichizi, lichide de
răcire, sau oricare altele).

It is important to remember to the person using the machine that the
harmful substances used or produced by the machine during its operation
and necessary to its maintenance must be disposed of according to the
current legislative dispositions (for example: lubricating liquids, possible
special refrigeration liquids).

În cazul in care echipamentul necesita înlocuirea unora dintre
componentele sale, este necesar ca piesele determinate a fi
inlocuite, sa fie reciclate sau distruse în conformitate cu
reglementările în vigoare, ținând seama de natura și tipul
specific al materialulor în cauză (oțel, cauciuc, echipamente
electrice, precum și orice alt material component din cadrul
echipamentului).

In the event of having to dispose of the machine or replacement of a
component it will be necessary for the different dismantled parts be treated
and disposed in accordance to the specific nature and type of the material
(steel, rubber, electrical parts, or other material that may form a part of
the unit).

În cazul in care este necesara casarea echipamentului, urmați
reglementările prezente în țara de utilizare.
După ce casarea echipamentului a avut loc este necesar a fi
distruse si plăcile de identificare ale mașinii, precum și orice alt
document, ori a le returna producătorului echipamentului OMC KLIMA srl.

If disposing the machine, it will be necessary to follow rules and
regulations present in the country where this is to take place.
Once the demolition of the machine has taken place, it will be necessary to
destroy the identification plates of the machine and any other document,
or return these to the manufacturer of the machine OMC KLIMA s.r.l.
Never dispose any material in the environment!

Nu lasati niciodata deșeuri în mediu!
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9. TABEL INTERVENTII ASUPRA ECHIPAMENTULUI

9. TABLE INTERVENTION ON EQUIPMENT

DATA

VERIFICARE SAU DEFECT

REZULTAT

INTERVENTIA

Compania
Nume/
Semnatura

DATE

CHECK OR ANOMALY

OUTCOME

WORK CARRIED OUT

SIGNATURE
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Acest manual prevede situația tehnica de la momentul publicării sale
și poate fi modificat fara o alta notificare!

This manual reports the situation of the technique at the moment of its
publication and it can be modified without any notice!

e: office@quadratair.com
w: www.quadratair.com
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