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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Wskazówki bezpieczeństwa
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać w całości
instrukcję obsługi. W szczególności należy przestrzegać
przepisów i instrukcji obsługi niebezpieczeńtwa np. wskazówek
symboli. Ich nieprzestreganie może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, jak również do lekkich a także do ciężkich obrażeń
cielesnych. Jeśli po przeczytaniu instrukcji są pytania, proszę więc
skontaktować się z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Uwagi

Gwarancja
Gwarancja na urządzenie wynosi dwa lata od daty dostawy i
obejmuje wszystkie wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje
elementów elektrycznych, które jednak mają odpowiednią
gwarancję producenta. Z gwarancji są również wyłączone
uszkodzone szęści składowe, które nie należą do samego
urządzenia. Gwarancja obejmuje tylko zwrot i wymianę wadliwych
materiałów.

Recykling

Uwagi
Identyfikacja dostarczonego modelu
Klimakonwektor jest produkowany w różnych wersjach
wyposażenia, montaż w przestrzeni sufitowej i podłodze
(wykonanie poziome), urządzenie swobodniestojące z obudową
(wykonanie poziome i pionowe).

Zespół wymiennika (a): ta grupa składa się z wymiennika do
chłodzenia a także grzania (podłączenie 2-rzędowego przewodu)
albo z 2 wymienników 3 + 1 rzędowym przewodem (podłączenie 4-
rzędowe). Wymiennik jest wyposażona w miedziane rury,
aluminiowe żebra, system nawiewno-wentylacyjny oraz
ocynkowaną ramę stalową. Podłączenia wodne znajdują się od
lewej albo prawej strony wymiennika. Opcjonalnie elektryczny
wymiennik możne być zastosowana do trybu grzania.
Obudowa (b): blacha stalowa ocynkowana o grubości 1 mm oraz
cieplna i akustyczna izolacja o grubości 6 mm, klasa ogniowa M1.
Wentylator (c):1 wentylator składa się z 1,2 albo 3 dwustronnie
ssących silników, dynamicznie wyważonych silników
promieniowych z łopatkami wygiętymi do przodu i napędem
bezpośrednim.  Silniki wentylatorów są wyposażone w 230 V AC
albo wysoce wydajne silniki EC z bezobsługowym łożyskiem o
długiej trwałości. Przy wentylatorach z silnikami AC są dostępne 6
biegowe transformatory. EC wentylator może być sterowany 0-10
V. Obudowa i wirnik wentylatora jest z tworzywa sztucznego i ma
optymalnie niski hałas.
Filtr (d): Filtr powietrza klasy G2 i G3 jest wykonany z tkaniny
syntetycznej na ramie z tworzywa sztucznego.
Tacka kondensatu (e): jest wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej i wyposażona w polietylenową izolację termiczną
(grubość 3 mm, klasa ogniowa B 1(DNI 4102)).

- Kontrola, instalacja, podłączenie hydrauliczne jak i
uruchomienie urządzenia powinno odbywać się za pomocą
wykwalifikowanego personelu oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

- Urządzenie chronić przed zalaniem wodą i nie obsługiwać
mokrymi rękami. 

- Nastawa elektrycznego i hydraulicznego podłączenia, a także
ich prawidłowego funkcjonowania leży po stronie instalatora.

- Modyfikacja elementów kontroli i bezpieczeństwa bez zgody
producenta lub lokalnego dystrybutora nie jest zalecana.

SCHAKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione
szkody, w tym:
- niewłaściwej instalacji ze względu na nieznajomość instrukcji

montażu
- niedostosowanie się do warunków działania urządzenia
- instalacja i konserwacja przez niewykwalifikowany personel
- niewłaściwe użytkowanie urządzenia np. praca w warunkach,

które nie są zgodne z instrukcją
- używanie nieoryginalnych części zamiennych

Zaleca się recykling części po zużyciu lub znalezieniu
dla nich innego zastosowania.  Części nienadające się
do recyklingu muszą być usuwane zgodnie z przepisami
unieszkodliwienia odpadów.

Zaleca się, aby zachować instrukcję montażu i
używać jej podczas przyszłych prac
konserwacyjnych.

    Wskazówki transportowania  

    Wskazówki bezpieczeństwa

    Ważne informacje 

    Recykling

    Uwaga podłączenie elektryczne
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Dane techniczne

(1) Temperatura powietrza na wlocie = 27°C, temperatura wody zasilającej = 7°C, różnica temperatur = 5 °C, seria SP
(2) Temperatura powietrza na wlocie = 20°C, temperatura wody zasilającej = 50°C, seria SP

Wymiary podstwowe

Obudowa (opcjonalne dodatkowe urządzenia)
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V
(m3/h)

max 385 380 530 520 750 730 835 810 1030 1010 1135 1110 1435 1395 1620 1560 1670 1625 1825 1770
z 270 265 385 380 485 480 570 555 850 840 970 955 1040 1020 1275 1245 1145 1125 1350 1325

min 160 160 235 235 305 300 355 345 495 485 575 565 680 670 940 925 775 770 1020 1005
Qges
(kW)
(1)

max 2,11 2,09 2,65 2,61 3,70 3,64 3,98 3,9 5,37 5,3 5,75 5,66 6,45 6,33 6,97 6,8 7,81 7,67 8,27 8,11
z 1,61 1,59 2,11 2,09 2,71 2,69 3,05 2,99 4,68 4,64 5,15 5,09 5,19 5,12 5,96 5,87 6,02 5,94 6,76 6,67

min 1,06 1,06 1,45 1,45 1,90 1,87 2,14 2,09 3,10 3,05 3,49 3,44 3,82 3,77 4,83 4,78 4,51 4,49 5,54 5,48
Q

(kW)
(2)

max 2,68 2,12 3,44 2,58 4,83 3,69 5,24 3,86 6,83 5,11 7,35 5,31 8,69 6,36 9,47 6,79 10,32 7,58 11,01 7,98
z 2,03 1,67 2,68 2,12 3,45 2,82 3,92 3,1 5,89 4,55 6,52 4,94 6,84 5,35 7,97 5,94 7,77 6,15 8,81 6,82

min 1,29 1,18 1,80 1,54 2,36 2,05 2,68 2,26 3,81 3,15 4,32 3,5 4,93 4,06 6,33 5,02 5,73 4,78 7,10 5,71
W (W) 60 80 86 84 130 142 191 192 221 233
I  (A) 0,26 0,35 0,39 0,43 0,58 0,62 0,85 0,83 0,99 1,02

A = odpływ zimnej wody
Cylindryczny gwint wewnętrzny, EN 10226-1 Rp. 1/2
B = dopływ zimnej wody 
Cylindryczny gwint wewnętrzny, EN 10226-1 Rp. 1/2
C =  dopływ ciepłej wody 
Cylindryczny gwint wewnętrzny, EN 10226-1 Rp. 1/2
D = odpływ ciepłej wody
Cylindryczny gwint wewnętrzny, EN 10226-1 Rp. 1/2
E= króciec kondendatu DN 16 mm (zewnątrz)

NW
Wymiary (mm) Pojemność wodna wymiennika (litr)

L1 L2 L3 L4 L5 Wymiennik 
(3-rzędowy)

Wymiennik 
(1-rzędowy)

10 / 11 697 670 645 649 755 1,2 0,3
20 / 21 912 885 860 864 970 1,6 0,4
30 / 31 1247 1220 1195 1199 1305 2,3 0,6
40 / 41 1352 1325 1300 1304 1410 2,5 0,7
50 / 51 1597 1570 1545 1549 1655 3,0 0,9
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Montaż i uruchomienie
Warunki pracy 
Przed instalacją lub uruchomieniem urządzenia trzeba spełniać
warunki, które należy przestrzegać:

Zakup materiałów
Przy zakupie materiałów trzeba dokładnie sprawdzić komponenty,
i zapewnić, żeby podczas transportowania nie nastąpiło żadne
uszkodzenie. Również należy pamiętać, że wymiary, składowanie
jak i numer identyfikacyjny nalepki powinien odpowiadać Państwu
zamówieniu. Aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu
urządzenia są fabrycznie zapakowane na paletę (odpowiednio
według wymiarów i wagi) a także zabezpieczone taśmą foliową.
Przy układaniu kilku jednostek jedna na drugiej stosować
przekładki z desek.  Cała jednostka zapakowana jest w
przezroczystą folię i owinięta taśmami. Zaleca się, aby ochronę
zachować do uruchomienia urządzenia.

Transportowanie, obsługa 
Transportowanie i obsługa urządzeń ma
być w położeniu, w którym urządzenie
później będzie podłączane, chyba że
istnieją sprzeczne wskazówki.. Transport,
rozładunek i obsługa urządzenia powinna
odbywać się z ostrożnością i z
wykorzystaniem narzędzi odpowiednich
do wagi i wymiarów.

Łożysko
Po dostawie nie należy odrazu instalować urządzenia, trzeba
dokonać magazynowania według instrukcji:

- Medium chłodzące lub grzewcze: woda lub glikol (etylenowy
lub propylenowy) w stężeniu do 60%

- Temperatura wody na wejściu: od 5 do 95 °C 
- Temperatura powietrza na wejściu: od 2 do 45 °C. 
- Maksymalne parametry pracy: 8 bar / 95oC
- Napięcie robocze 230 V ± 6%, 50/60 Hz.
- Klasa ochronna: IP21 (seria SP), IP 20 (seria EC)

Opis:
- SP: typ wentylatora 

- 10:  wielkość klimakonwektora

- H: wykonanie urządzenia (poziome)

- 3: typ instalacji (2-rzędowa)

- R: strona podłączeniowa głównego urządzenia (woda). Prawe.

Aby zapobiegać osadzeniom i korozji jakość wody do
wypełnienia wymiennika powinna odpowiadać
wymaganiom VDI 2035 i DIN 50930.

Opis

Pobór prąduNapięcie robocze

NW Waga jednostki 
podstawowej (kg)

Waga jednostki podstawowej 
z obudową (kg)

10 / 11 14 20

20 / 21 20 28

30 / 31 25 36

40 / 41 32 46

50 / 51 35 49

- Proszę przechowywać urządzenie w miejscu suchym,
czystym, bezpiecznym, gdzie urządzenie nie może mieć
żadnych uszkodzeń, tzn. poza korozyjne warunki
atmosferyczne.

- Proszę pozostawić urządzenie w fabrycznym opakowaniu
ochronnym (folia, taśma, paleta itd.), pod warunkiem, że te
zabezpieczenia nie zostały usunięte wcześniej.

- Proszę przykryć urządzenia plandeką, żeby chronić przed
kurzem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.

- Obrócić wirnik wentylatora w równomiernych odstępach.
- Ochrona komponentów elektrycznych w odpowiedni

sposób. Jeżeli składowanie jest wydłużone w czasie, należy
odłączyć prąd i przechowywać w suchym miejscu.

- Dojścia, otwory i rury powinny być zamknięte zaślepkami.

W przypadku uszkodzeń produkcyjnych urządzenia,
przed montażem należy kontaktować się z lokalnym
dystrybutorem.

SCHAKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzone urządzenia, które występują w wyniku
niewłaściwej obsługi, załadunku albo rozładunku.
Urządzenie można transportować trzymając za
obudowę. Nie wolno obciążać siłą tacy kondensatu
ani przyłączy wodnych (jeżeli są).
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Miejsce montażu
Aquaris Silent w wykonaniu poziomym (do montażu w przestrzeni
sufitu podwieszanego lub w podwójnej podłodze, również
swobodnie zawieszony z obudową) jak również w wykonaniu
pionowym (do montażu przy ścianie, w niszy z obudową lub bez).
Urządzenia nie nadają się do podłączenia w miejscach z wysoką
wilgotnością (np. pralnie lub baseny), z wysoką zawartością kurzu,
na zewnątrz albo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
Dla poprawnej instalacji trzeba wykonać następujące wskazówki: 

Montaż poziomy
Przy montażu klimakonwektora w przestrzeni sufitowej urządzenie
podwieszane jest na gwintowych prętach lub innych
dopuszczonych do stosowania zawiesiach, do stropu
konstrukcyjnego.

Aby zmniejszyć hałas klimakonwektora zaleca się przy montażu
urządzenia i rurociągów stosować połączenia elastyczne i
mocowania z wibroizolacją.
Przy instalacji w podłodze podwójnej postępuje się podobnie z
użyciem elementów kotwiących pod klimakonwektorem. Przy
widocznej zabudowie są montowane dodatkowe profile na których
zawiesza się urządzenie. Następnie zawiesza się obudowę, która
jest dostarczana osobno. Przy każdym poziomym montażu
urządzenie jest montowane z nachyłkiem 10-15 mm, w celu
zapewnienia odpływu kondensatu.

Montaż pionowy
Montaż pionowy
klimakonwektora odbywa
się za pomocą materiału
mocującego na panelu
bocznym ramy
montażowej. Obudowa jest
mocowana do
klimakonwektora za
pomocą płaskowników i
ramy blaszanej.

Urządzenie z obudową
albo urządzenia bez kratki
wywiewnej musi być

umieszczone w odległości co najmniej 100 mm od ściany (montaż
poziomy) lub podłogi (montaż pionowy), w celu zapewnienia
prawidłowego przepływu powietrza.

Aby zapobec uszkodzeniu obudowy zaleca się zamontować
urządzenie na obudowę po zakończeniu wszelkich prac
budowalnych.

- Należy upewnić się, że w miejscach, gdzie znajdują się otwory do
wentylacji, nie występują rury, kable elektryczne, przecznice, belki.

- Należy umieścić urządzenie w miejscu z dobrą jakością powietrza.
- Należy upewnić się, że sciany i sufit jak i waga urządzenia są

odpowiednie do poprawnej instalacji elementów mocujących
sufitu.

- Należy upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód na ścianie, które
mogą wpływać na optymalną cyrkulację powietrza (rośliny, meble,
zasłony itd). W przypadku urządzeń w wykonaniu pionowym ani
przyłączy wodnych (jeżeli są). NIe wolno na nich również siadać.

- Przenieść urządzenie tam, gdzie strumień powietrza nie jest
skierowany bezpośrednio na osoby znajdujące się w
pomieszczeniu.

- Miejsce montażu powinno mieć wystarczającą ilość miejsca i
możliwość do przeprowadzenia instalacji i konserwacji wszystkich
elementów urządzenia.

min. 100 mm

m
in

. 1
00

 m
m

Dla konserwacji i kontroli otwory powinny być
dostarczane odpowiednej ilości i wielkości w celu
zapeniania łatwego dostępu do komponentów (patrz
VDI 6022).
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent
Montaż i połączenie
Powierzchnie na których są zamontowane urządzenia powinny być
gładkie i równe aby uniknąć naprężeń montażowych.
Połączenie zespołów
Jednostka podstawowa klimakonwektora (wymiennik, filtr i silnik)
są montowane w fabryce. Jedyne czynności do wykonania przez
instalatora polegają na podłączeniu do istniejących przewodów
wentylacyjnych lub połączeniu skrzynki rozprężnej z jednostką
podstawową.
Podłączenie kanałów nawiewnych
Po stronie nawiewnej klimakonwektor (jeśli tak jest zlecone) ma
kołnierz (-FL) dla instalacji kanałów wentylacyjnych. Po stronie
ssawnej klimakonwektor posiada w króćcu otwory pozwalające na
przykręcenie przewodu. W przypadku skrzynek przyłącznych z
króćcami podłączeniowymi montaż kanałów wentylacyjnych
odbywa się za pomocą zacisków, uchwytów.
Jeżeli są zastosowane skrzynki innego dostawcy, pomiędzy
kołnierzem króćca ssawnego a skrzynką konieczna jest dla
wymiany filtra uszczelka o grubości 2 mm.

Skrzynka przyłączna
Przyłączenie skrzynki przyłącznej do powietrza pierwotnego i
wtórnego do jednostki centralnej odbywa się za pomocą króćców
przyłączeniowych. 

Elastyczne podłączenie
Opcjonalnie może być dodatkowo
dostarczone złącze elastyczne, w
celu uniknięcia  drgań instalacji.
Montaż przez przykręcenie
podłączenia elastycznego do
urządzenia.

Przy nastawie elektrycznego i hydraulicznego
podłączenia należy odłączyć zasilanie.
Nieprzestrzeganie przepisów może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia urządzenia w tym
przedostanie się wody do kanałów wentylacyjnych.
Należy używać odpowiednich narzędzi i materiałów
podczas motażu urządzenia i zwracać uwagę na
bezpieczeństwo oraz zastosowanie innych
przepisów.
SCHAKO nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane błędną instalacją lub użyciem
nieodpowiednich urządzeń mocujących.

Przed podłączeniem należy się upewnić, że izolacja na
ramie skrzynki przyłącznej jest w dobrym stanie. 
Z11/01 - 7 05.04.2013Stan na:

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!



Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Hydrauliczne podłączenie
Na życzenie klienta podłączenie hydrauliczne może być na
wymienniku z lewej tak i z prawej strony urządzenia. Rura dla
odprowadzenia cieczy jest zamontowana pod kolektorem.
Wymiennik wyposażony jest w ręczny zawór odpowietrzający.
Wszelkie inne urządzenia do odprowadzenia wymiennika są poza
dostawą.
Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu o temperaturze
poniżej zera stopni, następnie płyn chłodzący glikol wymieszać
proporcjonalnie, tak że temperatura zamarzania cieczy znajduje
się poniżej minimalnej temperatury w miejscu eksploatacji. Przy
użyciu środka przeciwzamarzaniowego zmniejsza się wydajność
urządzenia.
Podczas montażu przewodów elastycznych należy przestrzegać
instrukcji producenta.

 Podłączenie elektryczne 
Przed każdą instalacją elektryczną należy upewnić się, że napięcie
nominalne jest 230V, 50/60 Hz. Dostarczany silnik jest z izolacją
typu B i klasą ochrony IP 21 (seria SP) albo IP20 (seria EC).
Podłączenie elektryczne musi być dokonane przez wykwalifikowany
personel zgodnie z obowiązującymi przepisami.
SCHAKO zaleca używać wyłącznie kabli miedzianych do
podłączenia urządzenia, nie jest ono dostosowane do wspólpracy
z innymi kablami. Jeżeli dojdzie do zastosowania kabli z innego
materiału może wystąpić korozja galwaniczna i wydzielanie się
ciepła w przyłączu.

 Elektryczny schemat podłączeniowy (seria SP)

Elektryczny schemat podłączeniowy (seria EC) 

Chłodzenie

Grzanie 

Cylindryczny gwint wewnętrzny
EN 10226-1 Rp 1/2

Odpowietrzanie

Podczas prac konserwacyjnych zalecane jest
zastosowanie środków indywidulanej ochrony, aby
zapobiec skaleczeniom i innym urazom,
spowodowanymi ostrymi lub skrawającymi
elementami urządzenia.
Należy unikać obciążenia wymiennika ze względu na
wagę rur.
Jeżeli przewidziane jest użycie wężyków
elastycznych należy przestrzegać instrukcji montażu
i promieni gięcia zalecanych przez producenta.  
Należy zapoznać się z instrukcją producenta dla
wszystkichw akcerosiów.
Za pomocą odpowietrzeń upewnić się, że w obiegu
wodnym nie pozostało powietrze.

Podłączyć klimakonwektor do przewodu uziemienia.

Odłączyć zasilanie przed podłączeniem
elektrycznym.
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent
Biały (*) = styk bezpotencjałowy termokontaktu zabezpieczającego motor jest dostarczany poza dostawą

średnia
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min.

Żółty
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Niebieski

Brązowy

Biały (*)
Biały (*)
Niebieski
Brązowy
Czarny
Szary
Fioletowy
Pomarańczowy
Czerwony

Czujnik 
pomieszcze

niowy

Okablowanie, termokontakt, zabezpieczenie przed 
przeciążeniem, sygnalizacja stanów pracy i awarii (seria SP)
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Poza dostawą
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Okablowanie, termokontakt, zabezpieczenie przed 
przeciążeniem, sygnalizacja stanów pracy i awarii (seria EC)

Poza dostawą
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent
Biały (*) = styk bezpotencjałowy termokontaktu zabezpieczającego motor jest dostarczany poza dostawą

średnia

max.

min.

Przełącznik 
prędkości 

średnia

max.

min.

Żółty

Zielony

Żółty

Zielony

Biały (*)
Biały (*)
Niebieski
Brązowy
Czarny
Szary
Fioletowy
Pomarańczowy
Czerwony
Żółty / Zielony

Poza dostawą

Schemat podłączenia (z termokontaktem)
1 przełącznik prędkości + 2 lub większej ilości 
klimakonwektorów (seria SP)

Biały (*)
Biały (*)
Niebieski
Brązowy
Czarny
Szary
Fioletowy
Pomarańczowy
Czerwony
Żółty / Zielony
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Schemat podłączenia (z termokontaktem)
1 przełącznik prędkości + 2 lub większej ilości 
klimakonwektorów (seria EC)

Poza dostawą

SCHAKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku błędnego podłączenia elektrycznego.
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Umocnienie urządzeń dodatkowych

Termoregulator 
Montaż termoregulatora powinien odpowiadać wybranemu
modelowi. W związku z tym należy postępować z instrukcjami
dołączonymi do każdego modelu. Aby zawsze osiągać optymalny
pomiar temperatury za pomocą czujników, należy zwrócić uwagę
na następujące zasady:

Siłowniki
Instalacja siłownika zależy od wybranego modelu. Należy
postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego
modelu.
Zawory
Zawory są już zainstalowane w fabryce, co eliminuje ich dalszą
instalację. Na życzenie klienta urządzenie może być dostaczone bez
zaworów, w takim wypadku musi być przestrzegana instrukcja
producenta armatury. 
Pompka kondensatu
Instalacja pompy kondensatu umożliwia odprowadzenie skroplin
przez klimakonwektor, kiedy obieg wody jest położony wyżej niż
obieg kondensatu. 
Jeżeli główny obieg wody znajduje się poniżej klimakonwektora, to
pompa kondensatu jest wymagana. Pompa kondensatu zapobiega
zalaniu klimakonwektora.
Fabrycznie pompa kondensatu standarowo jest wyposażona w
bezpotencjałowy wyłącznik bezpieczeństwa. Jeżeli odprowadzenie
kondensatu nie jest możliwe (zatkanie odpływu, zbyt duża ilość
kondensatu, awaria pompy i td.) styk bezpieczeństwa wyzwoli
sygnał o awarii, lub wyłączy urządzenie lub odetnie dopływ wody. Ta
funkcja nie wchodzi w zakres dostawy. 

Rysunek pokazuje wydajność pompki kondensatu - w zależności od
odległości pionowej (V) i poziomej (H) (odniesiona do ciepła
utajonego)

 Podłączenie elektryczne pompki kondensatu 

- Nie należy umieszczać termoregulator w pobliżu lub nad
źródłem ciepła (bezpośrednie światło słoneczne, lampa,
telewizor, grzejnik i td), w miejscu z przeciągami albo
bezpośrednio naprzeciwko kratki wywiewnej.

- Termoregulator musi być zainstalowany co najmniej 1,5 m
nad ziemią.

- Trzeba unikać montawania termoregulatorów na ścianie
zewnętrznej.

Wadliwy montaż podzespołów i akcesoriów może
spowodować znaczny spadek wydajności urządzenia.

Przed wierceniem należy się upewnić, czy w miejscu
montażu czujnika temperatury nie ma przedowów
elektrycznych, wodnych lub gazowych.

QL (kW) = ciepło utajone QV (l/h) = ilość kondensatu
Qges (kW) = wydajność całkowita H (m) = poziome odległości 
Qsen (kW) = wydajność jawna V (m) = pionowe odległości
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(1) Skrzynka przyłączeniowa L =czerwony
(2)  Kabel N = niebieski 
(3) 630 mA-zabezpieczenie PE (uziemienie) =żółty/zielony
(4)  Klimakonwektor C = czarny

NC = czarny

Pompa 
kondensatu

Poza dostawą

Pompa kondensatu wymaga zasilenia niezaleznego od
funkcji regulacyjnych klimakonwektora.
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Zestaw zaworów Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica elektryczna zawiera mechanizm ochronny przed
przegrzaniem. Montaż dalszych urządzeń zabezpieczających nie
jest zalecany.

Przykład planu podłączeniowego: 

Króciec kondensatu
 Odpływ wody powinien być poniżej 
poziomu klimakonwektora.

Klimakonwektor + tacka kondensatu do zaworu

Klimakonwektor + tacka kondensatu do zaworu+ pompka kondensatu

Klimakonwektor

Podłączenie
DN17 mm
(zewnątrz)

Do tacy kondensatu nie można nic mocować ani o nią
opierać.

El
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1. Bieg

2. Bieg (opcja)

3. Bieg (opcja)

Termostat bezpieczeństwa 85° C 

Termostat bezpieczeństwa 60° C 

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Brązowy

Brązowy

Niebieski

Niebieski

(1): pozycja podłączeniowa 1
(2): pozycja podłączeniowa 2
(3): Włącznik
(4): Sterowanik
(5): Zabezpieczenie 
(6): Wyłączane
(7): Tryb automatyczny
(8): WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Zakres dostawy SCHAKO:
B1/B2/B3/B4: zacisk przyłączeniowy (w skrzynce przyłącznej urządzenia)
T1: Czujnik temperatury do automatycznego resetowania
T2: Czyjnik bezpieczeństwa temperatury, zaleca się ręczne resetowanie
R: Nagrzewnica elektryczna
Nie wchodzi w zakres dostawy SCHAKO:
M: Przycisk z ręcznym resetowaniem 
N: Restart urządzeni wyłączony 
RA/RAB/RA1: Elektryczne sterowanie czujnika, monitoring, włącznik
RA2: Styk pomocniczy "Praca" L1 // RA3: Styk pomocniczy "Usterka" L2
L1: Kontrolka pracy // L2: Zakłócenie oświetlenia
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Montaż obudowy 

1. Tylko wtedy, kiedy urządzenie nie jest dostarczane zmontowane: płyty montażowe na obudowie (1A), i nakrętki (M6) podporu (1B).
2. Mocowanie klimakonwektora na ścianie/suficie.
3. Odkręcić i usunąć podpory na klimakonwektorze.
4. Umieścić na obudowie i mocowanie za pomocą haków.
5. Mocowanie obudowy po obydwu stronach klimakonwektora średnimi śrubami M6x60.

Istalator jest odpowiedzialny za prawidłową instalację. Śruby M6X60 nie są dostarczane przez SCHAKO.
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Kontrola
Przed uruchomieniem sprawdzić następujące punkty:  

Przed użyciem trzeba sprawdzić następujące punkty: 

Konserwacja
Ze względów bezpieczeństwa, przed każdą czynnością
konserwacyjną, zasilanie i układ hydrauliczny muszą być
odłączone.
Jeśli urządzenie pracowało w trybie grzania, trzeba poczekać aż
ostygnie wymiennik.

Sposób demontażu
Przed odkręceniem śrub i zdjęciem panelu z blachy uzyskuje się
dostęp dla przeprowadzenia niezbędych czynności
konserwacyjnych. 

Trzeba wykonać następujące wskazówki:

Zabudowa tacki kondensatu 

Zabudowa dodatkowej tacy kondensatu

Wentylator
Wentylator nie wymaga specjalnej konserwacji, ponieważ jest
wyposażony w łożysko samoobsługowe. Aczkolwiek można
sprawdzać w regularnych odstępach czy motor i łopatki są wolne
od zanieczyszczeń.
Czyścić wentylator można sprężonym powietrzem lub ostrożnie
szczotkować powierzchnię obudowy lub motoru. 

- Przepływ powietrza przez filtr nie ma negatywnego wpływu na
obce przedmioty (papier, pozostałości opakowań i td.).

- Zużycie prądu przez urządzenia odpowiadają parametrom
podłączenia.

- Parametry elektryczne urządzenia odpowiadają parametrom
podłączenia.

- Podłączenia hydrauliczne są dokręcone prawidłowo i nie
wykazują żadnych nieszczelności.

- Połączenia elektryczne są wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

- Łączenia i mocowania elementów są dokręcone.

- Rurka odprowadzająca kondensat nie jest zagięta.
- Zapewniony jest spadek wystarczający do swobodnego spływu

kondensatu. (Sprawdzić skuteczność przez częściowe
napełnianie i całkowite opróżnienie tacy).

- Zawór izolacyjny jest prawidłowo podłączony do rury tacy
kondensatu.

- Jest przystosowane do wykonywania czynności
konserwacyjnych.

- Wentylator nie ma wibracji i hałasu.
- Elementy podłączeniowe i mocujące są wystarczająco

bezpieczne.
- Tacka kondensatu jest opróżniana prawidłowo.
- W przypadku grzania temperatura nawiewu powinna być nie

wyżej niż 40 oC.

Po wykonaniu powyższych działań, do ponownego
sprawdzenia jest prawidłowe zamocowanie
urządzenia.

Podczas prac konserwacyjnych zalecane jest
zastosowanie śródków indywidulanej ochrony, aby
zapobiec skaleczeniom i innym urazom,
spowodowanym ostrymi lub skrawającymi elementami

- Usunięcie filtra poprzez
składanie

- Odkręcić boczne śruby
(2x) i śruby przy króćcach
przyłączeń
hydraulicznych

- Zdjąć panel
- Odłączyć połączenie

elektryczne w kasecie i
odkręcić śruby 4 (X)
wentylatora

W czasie demontażu panelu urządzenie musi być
wyłączone.

Podłączenie DN17 mm (zewnątrz)
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Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent
Wymiennik
Aby zapewnić właściwości techniczne nagrzewnicy lub wymiennika
ciepła, części muszą być utrzymywane w dobrym stanie. Przyczym
muszą być wykonane następujące czynności konserwacyjne:

Filtr
Obsługa filtra ogranicza się do szczyszczenia lub wymiany w
przypadku osiągnięcia założonego spadku ciśnienia. Długość
użytkowania filtra zależy od klasy filtra, a także od stopnia
zanieczyszczenia powietrza. Zaleca się ich kwartalny przegląd.
Jeśli producent nie zaleca jaka ma być maksymalna wartość
spadku ciśnienia, muszą być przestrzegane odpowiednio normy
(patrz UNE EN 779) 

Aby przeprowadzić regenerację filtra
lub jego wymianę - patrz opis /
rozdział "Wyjmowanie filtra". Ważne
jest, aby upewnić się, że pył
nierozprzestrzenia się w pobliżu.
Czyszczenie filtra odbywa się za
pomocą sprężonego powietrza lub
mycia ciepłą wodą z łagodnym
detergentem. Przed wymianą filtr

powinien być wysuszony.

Odległości filtra 

- Przegląd stanu wymiennika ma być podczas każdej wymiany filtra.
- Jeżeli wymiennik był zabrudzony, to musi być czyszczony

poprzez spłukiwanie wodą albo sprężonym powietrzem poprzez
odkurzanie.

- Między żebrami powinny być większe odległości, są one do
"czesania".

- Jeden raz do roku tacka kondensau musi być sprawdzana, aby
zapobiec zatkaniu rurki odprowadzającej. Sprawdzić
skuteczność przez częściowe napełnianie i całkowite
opróżnienie tacy.

- Odpowietrzają one hydrauliczne obwody wymiennika. Należy
przy tym zwrócić uwagę na możliwe nieszczelności systemu
hydraulicznego.

Jeżeli parametry pracy urządzenia lub wentylatora
mają ulec zmianie (prędkość, ciśnienie,
temperatura..) trzeba skontaktować się z
miejscowym przedstawicielem SCHAKO aby ustalić,
czy urządzenie może pracować w zmienionych
warunkach.

Podczas zamknięć albo dłuższych okresów przestoju
w zimie, woda musi być odprowadzona z urządzenia,
aby zapobiedz uszkodzeniu wymiennika poprzez
oblodzenie. Powinien być używany płyn
przeciwzamarzaniowy, jednak należy najpierw
określić temperaturę zamarzania.
Czynności konserwacyjne muszą spełniać normy np.
VDI 6022.

W celu dokładnego monitorowania spadku ciśnienia
na filtrze zalecane jest stosowanie czujnika ciśnienia.
Dla urządzeń w środowisku z wysoką zawartością
kurzu należy wykonywać comiesięczną kontrolę i
czyszczenie (pokoje dla palących, kuchnie, itp.).

A

A

1

2

Wolny wywiew

Uzyskany wywiew

Szczegół A

Filtr

Zamocowanie filtra
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Lista części 
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Nș Artykuł Model Ref.-

1

1.1 Wentylator

SP 10/11 101969
SP 20/21 101971
SP 30/31 101973
SP 40/41 101975
SP 50/51 101977

EC10 106176
EC20 106177
EC30 106178
EC40 106179
EC50 106180

1.2 Kondensat

SP10 102110
SP 20/40 102112

SP 11/21/50 102113
SP 30/41 102114
SP 31/51 102115

2 Transformator
SP 10/11 102327

SP 20/21/30/31
SP 40/41/50/51 102328

3 3.1
El. płyta podłączeniowa SP 104630

3.2 EC 501830
4 El. skrzynka przyłączeniowa (wszystkie) 105790

5 Chłodnica

10/11 101980
20/21 101981
30/31 101982
40/41 101983
50/51 101984

6

6.1 Nagrzewnica

10/11 101986
20/21 101987
30/31 101988
40/41 101989
50/51 101990

6.2 Nagrzewnica elektryczna

10/11 103646
20/21 103647
30/31 103648
40/41 103649
50/51 103650

6.3
Nagrzewnica elektryczna

z lamelami

10/11 103940
20/21 103941
30/31 103942
40/41 103943
50/51 103944

7

7.1 Filtr G2

10/11 103283
20/21 103284
30/31 501637
40/41 501638
50/51 501639

7.2 Filtr G3

10/11 105315
20/21 105316
30/31 501740
40/41 501741
50/51 501742

Nș Artykuł Model Ref.-

8

8.1 Pompka kondensatu

(wszystkie)

102116
8.2 Płyta montażowa 102117
8.3 Kąt 90° 103893
8.4 Wężyk 103894

9 Zawór (wszystkie) ( na 
zapytanie)

10 Napęd (wszystkie) ( na 
zapytanie)

11

Rura miedziana A/prawa

(wszystkie)

102634
Rura miedziana B/prawa 102635
Rura miedziana C/prawa 102636
Rura miedziana D/prawa 102637
Rura miedziana A/lewa 102638
Rura miedziana B/lewa 102639
Rura miedziana C/lewa 102640
Rura miedziana D/lewa 102641

12 Tacka z tworzywa sztucznego pozioma -H 105393
pionowa -V 104061

13 Króciec elastyczny nawiewu

10/11 Wentylator_
0789

20/21 Wentylator_
0783

30/31 Wentylator_
0820

40/41 Wentylator_
0822

50/51 Wentylator_
0824

14 Króciec elastyczny wywiewu

10/11 Wentylator_
0850

20/21 Wentylator_
0851

30/31 Wentylator_
0821

40/41 Wentylator_
0823

50/51 Wentylator_
0825

15 Kołnierz

10/11 8862_0318
20/21 8862_0363
30/31 8862_0306
40/41 8862_0307
50/51 8862_0340

16 Kanał nawiewny (wszystkie) ( na 
zapytanie)

17 Skrzynka wywiewna (wszystkie) ( na 
zapytanie)

18 Tacka kondensatu

10/11 3301_0015
20/21 3301_0016
30/31 3301_0017
40/41 3301_0018
50/51 3301_0019
Z11/01 - 18

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

05.04.2013Stan na:



Zabudowa, montaż i konserwacja Aquaris Silent

Rozwiązywanie problemów 

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie
Działanie urządzenia
nie

Brak zasilania Podłącz zasilacz
Uwzględnić awaryjny wyłącznik prądu Proszę skontaktować się z obsługą klienta
Wentylator z obcym ciałem Proszę usunąć obce ciała
Wentylator nie działa Proszę skontaktować się instalatorem

Urządzenie za słabo chłodzi lub 
grzeje

Filtry powietrza zabrudone albo zatkane Proszę wyczyścić lub wymienić filtry
powietrza

Wentylator nie działa Proszę skontaktować się instalatorem
Wlot i wylot jest używany Usuń śmieci i wyczyść urządzenie
Powietrze wewnątrz wymiennika Odpowietrzanie wymiennika. Proszę

skontaktować się instalatorem
Wadliwy montaż regulatora temperatury, urządzenia
pomiarowego lub wada

Kontrola lub zmiana miejsca instalacji

Niedostateczny przepływ powietrza Należy wybrać najwyższą prędkość
Niewystarczający przepływ 
powietrza

Filtry zabrudone albo zatkane Wyczyścić albo wymienić
Zatykanie wewnątrz urządzenia lub na wlocie powietrza Usuń śmieci i wyczyść urządzenie.

Woda wycieka z urządzenia Tacka kondensatu jest przepełniona Należy sprawdzić, czy nie jest zatkany odpływ
Urządzenie nie jest zainstalowane pod odpowiednim kątem Prawidłowe nachylenie. Proszę

skontaktować się instalatorem
Woda wycieka na tacę kondensatu Proszę skontaktować się instalatorem
Obieg wody w wymienniku jest nieszczelny
Wymiennik jest uszkodzony
Nieprawidłowe podłączenie hydrauliczne lub nieprawidłowy
montaż zaworów

Sterowanie powoduje 
naprzemienne załączanie i 
wyłączanie

Wadliwy montaż regulatora temperatury lub urządzenia
pomiarowego

Kontrola lub zmiana miejsca instalacji

Zmiana temperatury chłodzenia lub grzania cieczy Proszę skontaktować się instalatorem
Występują inne urządzenia z lokalnymi regulatorami, które
są podłączone do tego samego obiegu chłodniczego lub
grzewczego
System sterowania jest nieprawidłowo podłączony Należy odłączyć zasilanie urządzenia i

skontaktować się z instalatorem
Urządzenie pracuje za głośno Wlot lub wylot powietrza- ewentualnie 

są zatkane
Usuń śmieci i wyczyść urządzenie

Luźne śruby i elementy łączące. Dokręcić śruby
Filtry zabrudzone albo zatkane Należy wyczyścić  albo wymienić filtr
Kabel podłączeniowy jest za luźny Ponowne podłączenie
Obce ciała albo zabrudzona powierzchnia wymiennika Usuwanie ciał obcych poprzez

szczotkowanie
Z11/01 - 19 05.04.2013Stan na:

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!



 Deklaracja zgodności

FERDINAND SCHAD KG MIT FIRMENSITZ IN
Steigstraße 25-27
78600 Kolbingen

(NIEMCY)

DEKLARACJA, PROJEKTOWANE I PRODUKCJA AQUARIS SILENT

Model: Sp-EC
Typ: 10-51
Typ wymiennika: 3 - 4
Położenie: HT - VT
Wykonanie: RR - LL
Rok produkcji: 2013

NASTPUJĄCE ZASADY ZGODNE Z:

- Dyrektywa bezpieczeństwa urządzeń: 2006/42/EG
Przepisy dla instalacji niskonapięciowych:2006/95/EG
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/EC
- Dyrektywa bezpieczeństwa: 2001/95/EG

ZASTOSOWANIE ZHARMONIZOWANYCH PRZEPISÓW:

- DIN-EN-ISO 12100 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ - Bezpieczeństwo urządzeń - Pojęcia podstawowe, ogólne
 Część 1: Terminologia podstawowa, metodologia

- DIN-EN-ISO 12100 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ - Bezpieczeństwo urządzeń - Pojęcia podstawowe, ogólne
 Część 2: Zasady projektowania - zasady techniczne 

- EN ISO 13857: 2008 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ - Odległość bezpieczeństwa zapobiegające osiągnięciu skrajnego 
niebezpieczeństwa 

- EN 60204-1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ - Wyposażenie elektryczny urządzeń- Część 1: Wymagania ogólne
- DIN-EN 14121-1:2007 BEZPEICZEŃSTWO URZĄDZEŃ - Zasady oceny ryzyka - Część 1: Wytyczne
- DIN-EN 1886 WENTYLACJA BUDYNKÓW -Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne - Właściwości mechaniczne i metody 

pomiaru

Podpisane:

Dr. Marcus Müller
Kolbingen, 2013

EG-DEKLARACJA ZGODNOŚCI

[DLA  ETYKIETOWANIE]


