
lindab | egyszerűsítjük az építést  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lindab Moduláris légkezelő berendezések 
Bekötési, indítási és üzembe helyezési kézikönyv 



Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát 
2017. április 2 

lindab    |    egyszerűs ítjük az ép ítést   

 

 
 

Bekötési, indítási és üzembe 
helyezési kézikönyv 

 

 
1 Általános ................................................................. 3 

2 Figyelmeztetések és tanácsok ............................... 3 

3 Részegységek ........................................................ 3 

3.1 Ventilátoregység  ................................................... 3 

3.1.1 Elektromotor bekötése ............................................. 3 

3.1.2 Üzembe helyezés és tesztelés ................................. 4 

3.2 Vizes fűtőegység .................................................... 6 

3.2.1 Bekötés .................................................................... 6 

3.2.2 Túlmelegedés elleni védelem ................................... 7 

3.3 Fagyvédelem ........................................................... 7 

3.3.1 Levegő oldali fagyvédelem ....................................... 7 

3.3.2 Víz oldali fagyvédelem ............................................. 8 

3.4 Gőzös fűtőegység .................................................. 8 

3.4.1 Bekötés .................................................................... 8 

3.5 Elektromos fűtőegység .......................................... 8 

3.5.1 Bekötés .................................................................... 8 

3.5.2 Működés ellenőrzése ............................................... 8 

3.6 Közvetett gázos fűtőegység .................................. 8 

3.6.1 Bekötés és üzembe helyezés ................................... 8 

3.6.2 Működés ellenőrzése ............................................. 11 

3.7 Gőzös légnedvesítő egység ................................ 11 

3.7.1 Bekötés és üzembe helyezés ................................... 8 

3.7.2 Működés ellenőrzése ............................................... 8 

3.8 Adiabatikus légnedvesítő egység... 11 

3.8.1 Bekötés és üzembe helyezés ................................. 11 

3.8.2 Működés ellenőrzése ............................................. 11 

3.9 Magas nyomású légnedvesítő egység ............... 11 

3.9.1 Bekötés és üzembe helyezés ................................. 11 

3.9.2 Működés ellenőrzése ............................................. 11 

3.10 

Vizes hűtőegység ................................................. 12 

3.10.1 Bekötés ................................................................ 12 

3.10.2 Fagyvédelem ........................................................ 12 

3.11 Vízcseppleválasztó ............................................... 12 

3.12 Direkt elpárologtatós 

hűtőegység (DX) .................................................. 12 

3.12.1 Bekötés ................................................................ 12 

3.13 Zsaluk ..................................................................... 12 

3.13.1 Bekötés ................................................................ 12 

3.14 Szűrőegység ......................................................... 12 

3.14.1 Szűrőpanel telepítése .......................................... 12 

3.14.2 Táskás szűrő telepítése ....................................... 12 

3.15 Fém szűrőegység .................................................. 12 

3.15.1 Telepítés .............................................................. 12 

3.16 Aktív szén szűrőegység........................................ 13 

3.16.1 Telepítés .............................................................. 12 

3.17 Abszolút szűrőegység .......................................... 13 

3.17.1 Telepítés .............................................................. 13 

3.18 Lamellás hővisszanyerő egység ......................... 14 

3.19 Lemezes hővisszanyerő egység – szimpla vagy 
dupla ..................................................................... 14 

3.19.1 Üzembe helyezés ellenőrzése ............................. 14 

3.20 Forgódobos hővisszanyerő egység .................... 14 

3.20.1 Bekötés ................................................................ 14 

4 Indítási ellenőrző lista ................................................ 15 



Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát 
2017. április 3 

lindab    |    egyszerűs ítjük az ép ítést   

 

Általános 

• Az egységen elvégzett bármilyen munka előtt, kérjük 
tanulmányozza a bekötési, indítási és üzembe 
helyezési kézikönyvet. 

• Felhívjuk figyelmét, hogy néhány beszállítótól 
származó alkotórész, mint például a ventilátorok, 
szűrők, hővisszanyerők stb., további üzembe 
helyezési útmutatókkal rendelkeznek, amelyek az 
egységen belül találhatók (1. ábra), ahová az 
alkotórész be van építve. Kérjük, hogy indítás előtt 
bizonyosodjon meg róla, hogy az összes útmutató el 
lett távolítva a légkezelő berendezésből. 

 

 
 

1. ábra 

 
1 Figyelmeztetések és Tanácsok 

• A légkezelő berendezés üzembe helyezését  
kizárólag olyan szakképzett személyzet végezheti, 
aki betartja a műszaki szabványokat és a helyi 
biztonsági szabályzatokat. 

• A légkezelő berendezés kizárólag a jelen 
kézikönyvben és az AirCalc++ kilválasztó szoftver 
által generált műszaki adatlapokban meghatározott 
célra és üzemeltetési körülmények között 
használható. 

• Az útmutatókban található információk elmulasztása, 
illetve az elektromos és mechanikai alkotórészek 
előzetes gyártói jóváhagyás nélküli megváltoztatása 
esetén, a berendezés gyártóját nem terheli felelősség. 

• Győződjön meg róla, hogy működés közben a 
ventilátoregység ajtajának biztonsági lánca rögzítve 
van (2. ábra). 

 
 

 

2. ábra 

 
 

• A túlnyomásos ajtók és a levehető kezelőburkolatok 
rögzítőkkel vannak a gépházhoz csatlakoztatva. A 
rögzítőfülek nyitásához / zárásához használjon 4-es 
méretű imbuszkulcsot (3. ábra). 

 
 

 

3. ábra 
 
 
• VIGYÁZAT: A közegtől függően a fűtőegység 

bekötőcsöve, valamint az osztó-gyűjtő magas felületi 
hőmérsékletet érhet el. Ne érjen hozzá ezekhez a 
felületekhez, amikor a fűtőegységhez közel dolgozik 
és viseljen személyi védőfelszerelést (bőrkesztyű) 
vagy állítsa le a légkezelő berendezést és szakaszolja 
ki a fűtővíz vezetékeit, és a munka megkezdése előtt 
hagyja lehűlni a fűtőegységet és a csöveket. 

• Ügyeljen a veszélyre figyelmeztető jelzésekre (4. ábra). 
 
 

  
Magas feszültség Gépek becsípő pontjai 

 
4. ábra 

 
 

 
2 Részegységek 

 
2.1 Ventilátoregység 

• A következő eljárás a szíjhajtású vagy 
szabadon futó ventilátorokra vonatkozik. 

 
 

2.1.1 Elektromotor bekötése 

• Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy az 
elektromos teljesítmény adattábláján vagy az 
elektromos kapcsolószekrény kábelezési tervében 
feltüntetett csatlakozási paraméterek illeszkednek-e 
az elektromos hálózat paramétereihez. 

• Az elektromotor bekötését az elektromos 
tervdokumentáció alapján és az elektromotor 
gyártójának utasításait betartva kell végrehajtani. Az 
utasítások a motor kapcsolódobozának belsejében 
vagy a motor burkolatához rögzítve találhatók. 
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• Az elektromotor földelése gyárilag elő van készítve és megtalálható a kábelezési diagramon (5., 6., 7. ábrák). 
 
 

 
5. ábra 7. ábra 

 
 
 
 

2.1.2 Üzembe helyezés és tesztelés 

• A ventilátor megfelelő telepítésének és működésének ellenőrzése előtt kapcsolja le a ventilátoregység 
szervizkapcsolóját, és rögzítse „ki” állapotban a meghajtó elektromotorból érkező áramellátás megszüntetéséhez. 

• FONTOS: Ha az összeszerelés során még nem történt meg, úgy a ventilátor indítása előtt távolítsa el a 
rezgéstompítók mechanikai rögzítőjét. 

• A rögzítők lehetnek fa (8. ábra) vagy piros színű acél illesztőelemek (9. ábra) alul a gépház keretéhez csavarozva és 
felül a ventilátoros elektromotor összeszerelési egységéhez csavarozva. 

 
 
 

  

8. ábra  9. ábra 

6. ábra
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Ventilátor üzembe helyezés előtti ellenőrző lista Ellenőrizve 

Ellenőrizze a forgórész és tölcsér közötti rést – lásd ventilátor gyártójának útmutatója  

Ellenőrizze a folyamatos forgást a gépházban  

Ellenőrizze a rezgéstompítót  

Ellenőrizze a földelést  

Ellenőrizze az elektromos bekötéseket és azok működését a kábelezési diagram alapján  

Távolítsa el a szerszámokat és egyéb anyagokat a gépházon belülről  

Zárja be és rögzítse a burkolatokat és az ajtókat  

 
 

Szíjhajtású ventilátor üzembe helyezése előtti ellenőrző lista Ellenőrizve 

Ellenőrizze a ventilátor és a motor rögzítését az alapkerethez  

Ellenőrizze a szíj feszességét  

Ellenőrizze az elektromotor és a ventilátor-tengelyek párhuzamosságát  

Feszítse meg a szíjat –szükség esetén  

Ellenőrizze a rezgéstompítót  

Ellenőrizze a földelést  

Ellenőrizze a megfelelő elektromos bekötéseket és a működést a kapcsolási rajz alapján  

Távolítsa el a gépházból a szerszámokat és egyéb anyagokat  

Zárja be és rögzítse a burkolatokat és az ajtókat  

 
• Ellenőrizze a motor rövid beindításával a ventilátor-

járókerék megfelelő irányú forgását. A járókeréknek a 
gépházon lévő nyíl irányába kell forognia (10. ábra). 
Nem megfelelő forgási irány esetén, cseréljen meg két 
fázist a kábelcsatlakozóban. 

• Az indítást követően a ventilátornak minden rezgés- és 
zajterheléstől mentesen kell működnie. Amennyiben 
nem így van, állítsa le a ventilátort és keressen 
megoldást. 

• A légkezelő berendezésa ventilátor szívótölcsérétől az 
egység előlapjának külsejéig mérőcsonkokkal van 
felszerelve (6 mm-es cső) a térfogatáram méréséhez 
(11. ábra). A csonkik a különböző nyomás és/vagy 
áramlásmérőkkel (U-csöves) használatosak. 

A térfogatáramot az alábbiak szerint lehet kiszámítani: 
 

 

V ... térfogatáram [m³/ó] 
K ... kalibrációs tényező [m²s/h] 
p ... levegő sűrűsége [kg/m³] 
∆p ... nyomáskülönbség a tölcsérnél [Pa] 

 
A kalibrációs tényező a ventilátor beszállítójának 
útmutatójában vagy a ventilátor adattábláján található 
meg. 

 
pozitív nyomású oldal 
bekötése 

 

  

10. ábra  11. ábra 

negatív nyomású oldal 
bekötése 
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3.2 Vizes fűtőegység 
 

3.2.1 Bekötés 

• A hőcserélőből induló csövekhez alapvetően a 
burkolaton kívülről lehet hozzáférni. Ügyeljen rá, hogy 
ne vezessen semmilyen csővezetéket a nyitható ajtók 
előtt és olyan helyeken, ahol szükség lehet az 
alkatrészek kihúzására 

• A fűtési kör csöveinek bekötése menetes (hollandi) 
anyacsavarokkal történik, az ISO 68-1 szabvány 
alapján. 

• Menetes illesztések meghúzásakor tartson ellen egy 
arra alkalmas szerszámmal (betétes csőkulcs) a 
fűtőegység csöveinek (12. ábra) megóvása 
érdekében. 

• A hőcserélők opcionálisan fel lehetnek szerelve a 
hőcserélőhöz rögzített karimákkal (és ellenkarimákkal). 

• A közvetítőközeg és a levegő ellenáramának 
biztosításához, ügyeljen az áramlási irányra a vizes 
fűtőegység csövezésekor, és a visszatérő vezetéket 
a beszívott levegő felőli végére csatlakoztassa. Lásd 
továbbá piros/kék nyilakat a burkolaton (13.,14., 15. 
ábrák). 

 
12. ábra 

 
 
 

  
 

13. ábra  14. ábra 
 
 

 
 

FŰTÉS FUNKCIÓ 
 

HŰTÉS FUNKCIÓ 

PIROS SZÍNŰ 
KÖZEG BEMENET 

KÉK SZÍNŰ 
KÖZEG KIMENET 

KÉK SZÍNŰ 

KÖZEG BEMENET 

PIROS SZÍNŰ 
KÖZEG KIMENET 

 

15. ábra 
 
 

• A hőcserélők már fel vannak szerelve légtelenítő szeleppel és ürítőcsappal. 

• OPCIÓ: A légkezelő berendezések kültéri telepítéséhez elérhető egy üres, hőcserélőhöz csatlakoztatott egység. Ebben 
az üres egységben elhelyezhetők a hőcserélő csőcsatlakozásai és a szelepek, így biztosított télen a rendszer 
fagyvédelme. 
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• A fűtőegység bekötő csővezetéke a burkolat belsejében, hátul hozzáférhető (16. ábra). A bekötéshez szükség lehet a 
hátlap leszerelése. 

• A fűtési csővezeték bekötéseinek helyszíni kivitelezésekor, gondoskodjon a légtömör bevezetésről a légkezelő 
berendezés burkolatába. A légkezelő berendezésbe való bevezetést az előlapon vagy az egység alján keresztül a 
17. ábra mutatja. 

 
 
 

   
 

16. ábra 1 - Előlap, 2 - Csővezeték, 3 - Szigetelés, 4 - Félkarima (2 db) 
 

17. ábra 
 
 
 
3.2.2 Túlmelegedés elleni védelem 

• Ellenőrizze a közeghőmérsékletet. Magas hőmérsékletű fűtőközeg alkalmazásakor (70°C-nál magasabb hőmérsékletű 
víz) az elektromotort, automatikus fűtőközeg-kizáró funkcióval kell védeni a túlmelegedéstől. A leállást követően a 
ventilátornak egy bizonyos ideig még üzemelnie kell (3-5 percig). 

 
 
3.3 Fagyvédelem 

• A Lindab a következő két különböző megoldást kínálja fagyvédelemre. 
 
 

3.3.1 Levegő oldali fagyvédelem 

• A fűtőegység fagyvédelme a fűtőegység „meleg” oldalán egy külön egységbe telepített kapillárissal felszerelt 
levegőtermosztátból áll. A kapilláris és a termosztát egy levehető kerethez vannak rögzítve (18. ábra). 

• A kültéri egységekben a termosztát be van szerelve a légkezelő berendezés gépházának belsejébe. 

• Ellenőrizze, hogy a levegőtermosztát 5°C-ra legyen állítva. 
 
 
 

  
 

18. ábra 

1 4 

3 2 

A BELSŐ CSÖVEZÉSHEZ ÜRÍTSE KI AZ 



Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát 
2017. április 8 

lindab    |    egyszerűs ítjük az ép ítést   

 

 
 

3.3.2 Víz oldali fagyvédelem 

• A hőcserélő elő van készítve egy közegáramlási termosztát felszerelésére a bekötőcsőbe. Ezt a hőcserélő 
bekötőcsövébe kell beépíteni (19. ábra). 

• A hőmérséklet-érzékelő a szabályozó rendszerrel együtt kerül kiszállításra. A szabályozó rendszer megvédi a fűtőegységet 
az elfagyástól. 

• Ellenőrizze, hogy a közegtermosztát 14 °C-ra legyen állítva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méretek (mm) 

 
 
 

R1/4" 

 
Ø4 

 

13 
10 135 

 
 
 
 
 

19. ábra 
 
 

3.4 Gőzös fűtőegység 
 

3.4.1 Bekötés 

• MEGJEGYZÉS: A gőzös fűtőegység megfelelő működéséhez mindig biztosítson száraz telített gőzt a bemeneten. 

• A gőzös fűtőegység bekötésekor bizonyosodjon meg a szoros csatlakozásról. 

• Csatlakoztassa a gőz-ellátóvezetéket felülre úgy, hogy az a fűtőegység irányába lejtsen. A csatakoztatott 
csővezetékeknek lehetővé kell tenniük a fűtőegység hőtágulását. 

 
 

3.5 Elektromos fűtőegység 
 

3.5.1 Bekötés 

• Az elektromos fűtőegység bekötését kizárólag megfelelő szakképesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti az 
alkalmazandó jogszabályok betartásával. 

FIGYELEM: Az elektromos melegítők 1 x 220 V vagy 3 x 380 V áramforráshoz vannak csatlakoztatva. Működés 
közben a fűtőegység felületi hőmérséklete elérheti a 350°C-ot. 

 
 

3.5.2 Működés ellenőrzése 

• Az elektromos fűtőegység csak akkor kapcsolható be, ha a ventilátor már a megfelelő térfogatárammal üzemel. 

• A fűtőegység kikapcsolása után, a hőcserélők lehűtése érdekében a ventilátornak még 3-5 percig tovább kell üzemelnie. 

• Az elektromos fűtőegység nem víztömör; ezért az elektromos fűtőegységet tilos kitenni víznek vagy gőznek. 

• Lásd továbbá a hőcserélő gyártójának a fűtőegység kapcsolódobozában elhelyezett utasításait és a kapcsolási rajzot. 
 
 

3.6 Közvetett gázos fűtőegység 

• A gázcsatlakozás és az égő üzembe helyezését szakképzett és arra jogosult személyzet végezheti el, a gázégő 
gyártójának utasításainak, tervdokumentációjának és szabályozásainak betartásával. 

• Gáz szerelvénysor rajza (20. ábra) 
 
 

3.6.1 Bekötés és üzembe helyezés 

• A közvetett gázos fűtőegységet mindig a légkezelő berendezés pozitív nyomású oldalán kell helyezni hogy a 
hőcserélő sérülése esetén megelőzze a befújt levegő és a füstgáz összekeveredését. 
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1. hővédelem 

2. kiszakaszoló szelep 

3. gázszűrő 

4. gáznyomás-szabályozó 

5. gáznyomáskapcsoló 

6. gáz mágnesszelep 

7. gáz fojtózsalu 

8. gázégő 
 
 
 
 

 
20. ábra 

 
 
 
 

1. égéstér 

2. csőregiszter 

3. füstcső-csatlakozás 

4. gázégő folyamatos teljesítmény-szabályozással 

5. légáramterelő a mennyezet és a fűtőegység, valamint a 
padló és a fűtőegység között 

6. légáramterelő a hátlap és a fűtőegység között 

7. biztonsági termosztát – 80°C-ra beállítva, és biztonsági 
hőmérséklet-határoló – 90°C-ra beállítva 

7.1 biztonsági termosztát és biztonsági hőmérséklet-határoló 
érzékelők 

8. nyomáskülönbség-kapcsoló – 500 Pa-os tartományhoz 

8.1 mérőcső – nyomásérzékelés 

9. érzékelő-merülőhüvely (400 mm hosszú) 

10. kondenzvíz-vezeték a fűtőegység csőregiszterétől a 
gyűjtőkamráig 

11. tálca padlóösszefolyóval 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. ábra 

• A nyomáskülönbség-érzékelőt (21. ábra, 8. pozíció), a 
biztonsági termosztátot,  a hőmérséklet-határolót és az 
üzemi termosztátot (21. ábra, 7. pozíció) az egység 
gépházának külsejére kell felszerelni. Az egység kültéri 
telepítése esetén, az égővel együtt szigetelje le, víztömör 
és hőszigetelt védelmi kamra használatával. 

 

• A gázégőt az egység gépházának külsejéből nyíló 
égéstérhez kell rögzíteni. Csatlakoztassa a gázégő 
típusának és méretének megfelelően kialakított 
karimát. 

• Belső szigetelésű légkezelő berendezés típusnál 
mindig gondoskodjon megfelelő mennyiségű égési 
levegőről, a gépház természetes szellőzéséről és a 
füstgáz elszívásáról. 

• A légkezelő berendezés kültéri telepítése esetén 
építsen víztömör és hőszigetelt védőkamrát az égőnek, 
szabad nyílással annak alján az égési levegő 
beszívásához. A védőkamrának elég nagynak kell 
lennie, hogy abba beépíthető legyen a biztonsági 

7
5 6  6 

2 4 

1 3 

8 
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nyomásérzékelő, a biztonsági termosztát, a 
hőmérséklet-határoló és az üzemi termosztát. A 
kamrának elég nagynak kell lennie (a gázégőtől balra 
és jobbra) a gáz szerelvénysor telepítéséhez. 

• A füstgázelszívó kialakításáról egyeztessen szakértő 
kéményseprő szolgáltatóval. Ha az egységet 
füstcsővel kell kiegészíteni, úgy a füstcsövet az 
alkalmazandó jogszabályok, törvények és szabványok 
betartásával kell méretezni és felszerelni. A tűzoltóság 
jóváhagyásához szükséges a füstcső kivitelezési 
terve, amelynek tartalmaznia kell a füstgáz-
kondenzátum elvezetését és semlegesítését. 

• A gázégő és a füstcső csatlakozásának meg kell 
felelnie a gáztüzelésű rendszerekre vonatkozó 
követelményeknek. A füstcső illesztésénél a füstcső 
csatlakozójának víztömörnek kell lennie, hogy 
füstgáz-kondenzáció esetén megelőzze a 
kondenzátum bárminemű ellenőrizetlen szivárgását a 
környezetbe. 

• Az egység gépházába tilos elektromos kábeleket 
fektetni. Légkezelő berendezés kültéri telepítésekor az 
elektromos kábeleket a gázégő védőkamrájába lehet 
beszerelni, amennyiben a azok nem akadályozzák az 
egység karbantartását; illetbe a kábelek a 
kivitelezővel/megrendelővel egyeztetve, szerelhetők a 
szabad külső felületre (hátlap, alsó rész stb.). 

• A gáz szerelvénysort úgy helyezze el, hogy azok ne 
akadályozzák a részegységek karbantartását és 
szükség esetén a részelemeket ki lehessen húzni a 
légkondicionáló egység gépházából. 

• Gázos fűtőegységnél a kivitelezési tervnek meg kell 
határoznia a természetes levegőcsatlakozást (hűtés 
céljából) 

az egység belseje és a környezet között. A fedél- vagy 
oldalnyílásnak motoros és rugós zsaluval kell 
rendelkeznie és a szabadba kell kivezetni egy 
légcsatornán keresztül. A zsalut és a légcsatornát 
éghetetlen anyagból készült hőszigeteléssel kell ellátni. 
Hálózati áramkimaradás esetén vagy bármely olyan 
hiba esetén, amely megszakítja az egység hűtését, a 
zsalunak nyitva kell lennie, ezzel biztosítva a gázégő 
természetes hűtését. 

• A keret, valamint a jobb és baloldali szomszédos 
egységek előlapjai közötti tömítést, és a jobb és 
baloldali szomszédos egységek érintkező illesztéseinek 
tömítését, illetve a gáz fűtőegységet 
-20 és +1200°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 19 x 
5 mm-es kerámiaszálas tömítőszalaggal  kell ellátni. 
Glett-tömítés esetén alkalmazzon olyan, magas 
hőmérsékletnek ellenálló ragasztó-tömítést, amelynek 
ellenállási tartománya -40 és +250°C 
(rövid távon +300°C) között van. 

• Minden elektromos kábelnek, amely a gázos 
fűtőegységgel szomszédos jobb és baloldali egységek 
gépházában kerül beszerelésre, szigeteltnek és 
ellenállónak kell lennie a magas hőmérséklettel 
szemben. Ugyanez vonatkozik a tömszelencékre és a 
védőcsövekre. 

• A gázos fűtőegység előtti ventilátor potenciáljának 
kiegyenlítése érdekében alkalmazzon szigeteletlen 
rézvezetőt. 

• Az égésteret elhagyó és a hőcserélőn áthaladó 
levegő térfogatáramának soha nem szabad a 
hőcserélő falainak hűtéséhez szükséges minimális 
érték alá esnie. Ennek biztosítása érdekében, az 
egység üzembe helyezése előtt végezze el a 
következő ellenőrzést: 

 
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a következőket Ellenőrizve 

a hőcserélő kidobott levegőjének 50-től 60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományának felügyeletére és 
fenntartására szolgáló termosztát megléte és működése 

 

az elektromotor hajtásának és a hozzá tartozó zsalu végálláskapcsolójának megléte és működése, 
amely hálózati áramkimaradás vagy bármely olyan hiba esetén, amely túlmelegedéshez vezet, 
kinyílik és ezzel biztosítja a gázégő természetes hűtését 

 

a motoros hajtás végálláskapcsolója, amely leállítja a gázégőt és annak működését a zsalu 80%-os 
záródása esetén, szabályozva ezzel a hőcserélőn áthaladó hűtési légáramot 

 

a biztonsági levegőtérfogatárammérő megléte és működése, amely leállítja a gázégőt, amennyiben a 
légáram nem megfelelően halad keresztül a hőcserélőn 

 

a nyomáskapcsoló működése, amely leállítja a gázégőt az égéstér pozitív nyomásának túllépése 
esetén 

 

a termosztát megléte és működése, amely automatikusan leállítja a gázégőt, ha a hőcserélő felett 
lévő kamrában a levegő-hőmérséklet meghaladja a kb. 70°C-ot 

 

 
a védő (korlátozó) termosztát megléte és működése, amely leállítja és kikapcsolja a gázégőt, ha a 
hőcserélő felett lévő kamrában a levegő-hőmérséklet meghaladja a kb. 90°C-ot, a gázégő újraindítása 
csak manuális újraindítással lehetséges 

 

az időrelé megléte és működése, amely a gázégő leállítása után egy bizonyos ideig meghosszabbítja a 
befúvó ventilátor működését 

 

a hőcserélő tömörsége és a füstgázelszívó megléte  
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3.6.2 Működés ellenőrzése 

• A gázégő -15°C-os környezeti hőmérsékletig 
megfelelően üzemel. Alacsonyabb hőmérséklet 
esetén, kérjük gondoskodjon a szigetelt szekrény 
megfelelő védelméről. 

 
 
3.7 Gőzös légnedvesítő egység 

 

3.7.1 Bekötés és üzembe helyezés 

• A gőzbeporlasztó helyszíni telepítés esetében, tartsa 
be a gőzbeporlasztó gyártójánakutasításait. 

• Gondoskodjon megfelelő méretű szifon beépítéséről a 
kondenzvíz-tálca vezetékébe. Lásd továbbá Lindab 
légkezelő berendezések szállítási és összeszerelési 
kézikönyvét 

 
 
3.7.2 Működés ellenőrzése 

• A gőzfejlesztő tápvizének meg kell felelnie az 
ivóvíz minimális minőségi követelményeinek. 

• A légkondicionáló egység szabályozó rendszerének 
kell működtetnie az egységet, továbbá a 
légkondicionáló rendszer relatív páratartalmát 90% 
alatt kell tartania. 

• A gőznedvesítő csak a megfelelő légsebesség és 
hőmérséklet elérése után indítható el. 

• A gőznedvesítőnek a ventilátor leállása előtt 3-5 
perccel le kell állnia. 

 

 
3.8 Adiabatikus légnedvesítő egység 

3.8.1 Bekötés és üzembe helyezés 

• Az üzembe helyezéshez tartsa be az adiabatikus 
légnedvesítő gyártójának utasításait. 

• A tápvíznek meg kell felelnie az ivóvíz minimális 
minőségi követelményeinek. 

3.8.2 Működés ellenőrzése 

• Ellenőrizze, hogy a tápvíz az 1. táblázatban található 
paramétereken belül legyen. 

• Ellenőrizze a vízminőséget. 
 
 

Tápvíz követelményei 

  Keringtetett víz Közvetlen víz 

 Minimális 
nyomás 

 
500 kPa 

 
150 kPa 

 Maximális 
nyomás 

 
1000 kPa 

 
1000 kPa 

 Hőmérséklet 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 

1. táblázat 
 

 
3.9 Magas nyomású légnedvesítő egység 

3.9.1 Bekötés és üzembe helyezés 

• Tartsa be a magas nyomású légnedvesítő 
gyártójának utasításait. 

 

 
3.9.2 Működés ellenőrzése 

• A tápvíznek meg kell felelnie az ivóvíz minimális 
minőségi követelményeinek. 

• Ellenőrizze, hogy a víz minősége megfelel-e a 2. 
táblázatban található, előírt vízértékeknek. 

• A magas nyomású légnedvesítőnek a ventilátor 
leállása előtt 3-5 perccel le kell állnia. 

 
 
Paraméter 

 
Jelölés 

 
Egység 

Határértékek 

Min. Max. 

pH pH  6,5 8,5 

Fajlagos vezetőképesség (20°C-on) vagy 20°C μS/cm 0 50 

Vízkeménység TH mg/l CaCO3 0 25 

Aktuális vízkeménység  mg/l CaCO3 0 15 

Oldott anyagok összmennyisége cR mg/l (*) (*) 

Száraz maradvány 180°C-on R180°C mg/l (*) (*) 

Vas + mangán  mg/l Fe+Mn 0 0 

Kloridok  Ppm Cl 0 10 

Szilícium-dioxid  mg/l SiO2 0 1 

Klór ionok  mg/l Cl 0 0 

Kalcium-szulfát  mg/l CaSO4 0 5 
 

2. táblázat 
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3.10 Vizes hűtőegység 
 

3.10.1 Bekötés 

• A vizes hűtőegység bekötése hasonló módon 
történik, mint a vizes fűtőegységé. Lásd 3.2 fejezet 
Vizes fűtőegység 

• A vizes hűtőegységek légtelenítő szeleppel és 
ürítőcsappal vannak felszerelve. 

 
 

3.10.2 Fagyvédelem 

• Ha a berendezés leáll, akkor minden esetben ürítse 
le a hűtőegységet a fagyás elkerülése érdekében. 
Alternatívaként használjon glykol-víz keverékű 
fagyálló folyadékot. 

 
 

3.11 Vízcseppleválasztó 

• Ellenőrizze a cseppleválasztó megfelelő telepítését 
és keressen sérüléseket. 

• Gondoskodjon róla, hogy ne akadályozza semmi a 
légkezelő berendezés házából való kihúzását. 

 

 
3.12 Direkt elpárologtatós hűtőegység (DX) 

3.12.1 Bekötés 

• A DX hűtőrendszer bekötését kizárólag szakképzett 
személy végezheti. 

• A leggyakoribb csőcsatlakozási módok a forrasztás 
és a gyorscsatlakozós módszer. 

• A direkt elpárologtatós hűtőegység a burkolat 
belsejében van rögzítve, míg a csatlakozásokhoz 
kívülről lehet hozzáférni - lásd 22. ábra. 

 
 
 

 
1 – hűtőközeg-elosztó; 
2 – kapillárcső; 
3 – előremenő cső; 
4 – visszatérő cső 

3.13 Zsaluk 
 

3.13.1 Bekötés 

• Bizonyosodjon meg a légcsatorna és a zsalu légtömör 
csatlakozásáról. Valamint ellenőrizze a zsalu 90°-os 
elfordulását. 

 
 

3.14 Szűrőegység 
 

3.14.1 Szűrőpanelek beszerelése 

• A szűrőpaneleket a legtöbb esetben a gyárban építik 
be. Amennyiben ez nem történt meg, úgy az ajtó 
nyílásán keresztül szerelje be a panelszűrőket. Ezután 
tolja a profilt zárt pozícióba (23. ábra). 

 
 

3.14.2 Táskás szűrők beszerelése 

• Amennyiben még nincsenek beszerelve, úgy a táskás 
szűrőket be kell helyezni a keretbe. A légkezelő 
berendezéssel együtt, egy külön dobozban kerülnek 
kiszállításra. Az alkalmazástól függően a szűrőket a 
tiszta oldalra vagy a szennyezett oldalra is lehet 
rögzíteni. 

• A tiszta oldalról a táskás szűrőt rögzítse az 
ajtónyíláson keresztül. Ezután tolja a profilt zárt 
pozícióba – a szűrőpanelekkel megegyező eljárást kell 
követni (23. ábra). 

• A szennyezett oldalról a szűrőt a szűrőegységbe kell 
behelyezni és a keret tömítéséhez hozzányomni. A 
szűrő minden sarokban rugós bilinccsel van rögzítve 
(24. és 25. ábra). 

• Ellenőrizze, hogy a gépház külső oldalán lévő 
nyomásmérő légcsatorna és a nyomásmérő-
csatlakozók a megadott módon csatlakozzanak (26. 
ábra). 

 
 

3.15 Fém szűrőegység 
 

3.15.1 Telepítés 

• A szűrők gyárilag vannak beépítve a keretbe. 

• Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a nyomáscsövek 
és a nyomásmérő-csonkok csatlakozását. 

 
 
 

 

22. ábra  23. ábra 

3  1 2

4
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24. ábra  25. ábra 26. ábra 
 
 
3.16 Aktív szénszűrőegység 

 

3.16.1 Telepítés 

• A szűrők a nyitott ajtón keresztül kerülnek rögzítésre 
az egységben. A szűrőkazettákat a nyílás hátuljánál 
lévő tartókeretbe kell behelyezni (27. ábra). 

• Tolja és pattintsa be a kazettát a tartókeretbe, majd 
ezután, a helyes elhelyezés érdekében fordítsa azt a 
kazettán található nyíl irányába. 

• Ismételje meg az eljárást amíg az összes tartókeret, 
összes pozíciója meg nem telik. 

 
3.17 Abszolút szűrőegység 

 

3.17.1 Telepítés 

• Az abszolút szűrők mindig külön kerülnek 
kiszállításra, gondosan, védődobozba csomagolva. 

• A szűrőegyéségben van egy üres rész, hogy hozzá 
lehessen férni a szűrő nyílásai közötti térhez. 

• A szűrők behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szűrő 
pereme mentén a tömítőszalag sértetlen-e (28. ábra). 

• Helyezze be az abszolút szűrőket a keretbe a 
vezetőprofilok mentén (29. ábra). 

 
 

  

27. ábra 
 
 

  

28. ábra 29. ábra 
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• Bizonyosodjon meg róla, hogy a tömítőszalag szorosan 
illeszkedik az egység tartókeretéhez. 

• Valamennyi szűrőkeretcella rögzítő elemekkel van 
ellátva a sarkokban (30. ábra). 

• Csavarozza a rögzítő elemeket (31. ábra) a szűrő 
keretének sarkaihoz. 

• Igazítsa meg az összes csavart, hogy az egység 
tartókerete és az abszolút szűrő között légtömör 
legyen az illesztés. Az ajánlott tömítési kompresszió 
50%. 

• Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a nyomásmérő-
csonkok (26. ábra) csatlakozását a nyomásmérő 
pontokhoz. 

 
 

3.18 Lamellás hővisszanyerő egység 

• Leírás, bekötés és üzembe helyezés: lásd a 
dokumentum következő fejezeteit 

3.2 Vizes fűtőegység és 
3.10 Vizes hűtőegység 

 

3.19 Lemezes hővisszanyerő egység – 

szimpla vagy dupla 

3.19.1 Üzembe helyezés ellenőrzése 

• Ellenőrizze a csepptálca és kondenzelvezető 
tisztaságát 

• Ellenőrizze a bypass zsalu megfelelő nyitását és 
zárását (0-90°). 

 
 

3.20 Forgódobos hővisszanyerő egység 
 

3.20.1 Bekötés 

• Tartsa be a motor és a szabályozó gyártói utasításait. 

• Ha a forgódobos hővisszanyerő gépházának mérete 
meghaladja a 2,5 m-t, akkor a hővisszanyerő 
darabokban, a légkezelő berendezéstől külön kerül 
kiszállításra az épületbe. Ebben az esetben a 
forgódobos hővisszanyerő összeszereléséhez további 
útmutatók kerülnek elhelyezésre a hővisszanyerő 
egységen belül. 

 
 
 

 
30. ábra 

31. ábra 
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4 Indítási ellenőrző lista 
 

Egység Alkotórészek Ellenőrzési pontok Indítás 

Általános 

 Minden funkció Távoítson el minden akadályt és törmeléket  
 Ajtók / tisztítónyílások Csukja és zárja be indítás előtt  
 Földelés Gondoskodjon megfelelő földelésről  
 Tető (kültéri telepítés) Ellenőrizze a teljes víztömörséget  
 Légcsatorna-csatlakozások Ellenőrizze a teljes lég- és víztömörséget  
Ventilátor 

 Szállítási védőelemek Távolítsa el a szállítási védőelemeket indítás előtt  
 Járókerék Ellenőrizze a forgási irányt  
 Motor Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást  
 Szíjhajtás Ellenőrizze a szíj feszességét  
Fűtőegységek 

 Vizes fűtőegység Ellenőrizze a összes csatlakozást  
  A fagyvédelmi termosztátnak csatlakoztatva kell lennie  
 Elektromos fűtőelem Ellenőrizze a fűtőegység földelését  
  Ellenőrizze a biztosíték méretét  
  Ellenőrizze a kábelezést  
 Gőzös fűtőegység Ellenőrizze a összes csatlakozást  
Légnedvesítő 

 Gőzös légnedvesítő Ellenőrizze a csatlakozásokat és a működését  
  Az egységhez tartozó útmutatók a mérvadók  
 Adiabatikus légnedvesítő Ellenőrizze a csatlakozásokat és a működését  
  Az egységhez tartozó útmutatók a mérvadók  
 Magas nyomású légnedvesítő Ellenőrizze a csatlakozásokat és a működését  
  Az egységhez tartozó útmutatók a mérvadók  
Hűtőegységek 

 Vizes hűtőegység Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást  
 Vízcseppleválasztó Ellenőrizze a szigetelést  
 Szifon Ellenőrizze a szifon beépítését  
Zsaluk 

  Megfelelő működés  
  Ellenőrizze a 90°-os elfordulást  
Szűrők 

  Szűrők megfelelő beépítése  
  Ellenőrizze a szűrők típusát és osztályát  
Forgódobos hővisszanyerő 

 Forgórész Ellenőrizze a forgórész forgási irányát  
 Tömítés Ellenőrizze a  forgódob felőli tömítést  
 Hajtás Ellenőrizze az elektromos bekötést  
 Szíjhajtás Ellenőrizze a szíj feszességét  
 Szabályozó Ellenőrizze a megfelelő működését  
Lemezes hőcserélő 

 Zsalu Ellenőrizze a megfelelő működését  
 Szifon Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást  
Világítás 

 Lámpa Ellenőrizze a csatlakozó feszültségét  
 Kapcsoló Ellenőrizze a csatlakozást  
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A lindabnál, a pozitív gondolkodás egy filozófia, 

melyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, 

hogy egészséges belső klímát hozzunk létre és 

egyszerűsítsük a fenntartható épületek építését. 

Ezt úgy érjük el, hogy innovatív termékeket és 

megoldásokat tervezünk, melyeket könnyű 

alkalmazni, valamint hatékony elérést  és 

logisztikát biztosítunk. Továbbá azon is 

dolgozunk, hogy csökkentsük a környezetre és 

klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat 

fejlesztünk megoldásaink gyártására, melyek 

minimális energia és természeti erőforrásokat 

igényelnek, és ezáltal csökkentjük a környezetre 

gyakorolt káros hatásokat. A termékeinkhez acélt 

használunk. Ez azon kevés alapanyagok egyike, 

mely számtalanszor újrafelhasználható anélkül, 

hogy csökkenne a minősége. Mindez 

alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és 

kevesebb energiaveszteséget jelent. 

Egyszerűsítjük az építést 
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