230 V/50 Hz

Der Pumpenblock muss berührungssicher an den Befestigungslaschen und
mit dem doppelseitigen Klebeband befestigt werden. Um den Pumpenblock
herum etwas Raum freilassen, damit sich die Pumpe bei längerem Betrieb
abkühlen kann. Den Pumpenblock nicht isolieren.
Das Schwimmermodul muss unbedingt waagrecht installiert werden.
Der beidseitig klebende Moosgummi ist zur Befestigung des Schwimmermoduls vorgesehen. Entlüftungsschlauch des Schwimmerschalters so montieren,
dass die Luft ungehindert entweichen kann.
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max. 23 mm

Alarm

max. 18 ± 2 mm EIN/ON
max. 14 ± 2 mm AUS/OFF
gemessen ab Unterkante
Schwimmermodul
Specified from the buttom surface
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Ø7

Schütten Sie Wasser in den Behälter der Klimaanlage. Überprüfen Sie, ob sich –
bei entsprechendem Wasserspiegel – die Pumpe ein- und ausschaltet. Um
die Funktionsweise der Alarmschaltung zu überprüfen, ständig Wasser zuschütten, bis die Alarmfunktion ausgelöst wird (Abschaltung der Klimaanlage,
akustisches oder visuelles Warnsignal, etc…).

.0 m

mm

m

Vorbeugende Wartung: jährlich vor Beginn der Saison. Das Schwimmermodul
darf NUR mit alkoholfreien Mitteln gereinigt werden. Vergewissern Sie sich
vor allen Arbeiten an der Anlage, besonders am Pumpenteil, dass die Anlage
abgeschaltet und spannungsfrei ist. Nehmen Sie den Deckel ab und den
Schwimmer heraus. Reinigen Sie das Schwimmermodul und den Schwimmer.
(Achtung: Magnet zeigt nach unten! Siehe Abbildung! Bitte beachten:
An dem potentialfreien Relais kann noch Spannung anliegen!)
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82 m
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Pompa do odprowadzania skroplin EE1750M ma zastosowanie w małych splitowych, płaskich sufitowych
oraz naściennych urządzeniach klimatyzacyjnych.
Pompa składa się z dwóch części: z napędu pompy w obudowie z elementami elektronicznymi, oraz
pływaka sterującego pompą.
Dane techniczne:
max. wydajność:
max. wysokość podnoszenia:
max. wysokość ssania:
Napięcie:
Pobór mocy:

32 l/h bez przeciwciśnienia
15 m
3m
230 V / 50 Hz
40VA

1. Instrukcja uruchomienia pompy
1.1 Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączyć przewody elektryczne do pompy wykorzystując przewody urządzenia klimatyzacyjnego, lub
osobne przewody do sieci. Przewody elektryczne powinny mieć przekrój 0,75 mm2. Oba urządzenia należy
zabezpieczyć wyłącznikiem FI (nie ujety dostawą). Wyłącznik FI podłączany jest na fazę i na przewód
zerowy. Dodatkowo należy podłączyć na fazę bezpiecznik 630mA, zgodnie z normą IEC 345.
Uwaga! Pompa powinna mieć stałe napięcie, niezależne od urządzenia klimatyzacyjnego, aby w razie
awarii urządzenia klimatyzacyjnego, pompa mogła odprowadzić powstające skropliny. Przed uruchomieniem starannie zamknąć pokrywę pompy.
1.2 Elektryczne podłączenie wyłącznika bezpieczeństwa
Sterowanie wyłącznika bezpieczeństwa przejmuje wolny od potencjału przekaźnik o max. dopuszczalnym
obciążeniu do 8 A / 230 V. Niezbędne jest dopasowanie odpowiedniego przekroju przewodu elektrycznego.
Proponujemy Państwu podłączenie tego przekaźnika w związku z tym, że przekaźnik ten umożliwia
wyłączenie urządzenia klimatyzacyjnego zabazpieczając je przed przelaniem, czyli przekroczeniem dopuszczalnego stanu skroplin, względnie włączenie alarmu (o ile taki został podłączony).
1.3 Podłączenie hydrauliczne
W splitowych urządzeniach naściennych pływak dołączany jest do rurki odprowadzającej skropliny za
pomocą osobnej rurki gumowej (w załączeniu).
W innych typach urządzeń klimatyzacyjnych pływak montowany jest do bocznego wypływu.
Jako przewód ssący i ciśnieniowy należy stosować przewód giętki o średnicy wewnętrznej nominalnej
6 mm. W wyposażeniu kompletnej pompy znajduje się przewód łączący pływak z pompą (6 mm), jak
rownież przewód giętki o średnicy 4 mm, stosowany w celu odpowietrzenia pływaka. Przewód ten montowany jest na poziomy króciec pokrywy pływaka i powinien być ułożony pionowo, aby skropliny pozostały
w przewodzie w momencie nagłego dopływu skroplin do pływaka. Po uruchomieniu się pompy natychmiast
opada poziom skroplin w przewodzie odpowietrzającym.
Napęd pompy należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym. Niedopuszczalne jest zanurzanie
pompy w cieczach oraz montaż w pomieszczeniach wilgotnych.
1.4 Instalcja pompy i jej zamocowanie - wymagania montażowe
Napęd pompy powinien być zamocowany wewnątrz urządzenia klimatyzacyjnego. W urządzeniach
sufitowych w wolnych miejscach między stropem a sufitem. Mocowanie pompy odbywa się za pomocą
obustronnie klejącej taśmy (w wyposażeniu pompy), lub poprzez bezpośrednie przykręcenie pompy
wykorzystując otwory w obudowie pompy.
Ważne! Pozostawienie wolnej przestrzeni wokół pompy zapewni jej odpowiednie chłodzenie i tym samym
zabezpieczy ją przed przegrzaniem. Pompa nie wymaga dodatkowej obudowy lub izolacji.
Pompa i pływak powinny być tak zainstalowane aby dostęp do nich był łatwy. Pływak powinien być
instalowany poziomo. Załączona w dostawie, obustronnie klejąca taśma służy do mocowania pływaka
np. na odpowiedniej konstrukcji montażowej. Przewód odpowietrzający pływak powinien być
wyprowadzony pionowo tak, aby bez przeszkód mogło dojść do odpowietrzania pływaka.
2. Instrukcja uruchomienia pompy
2.1 Wskazówki ogólne
Strzałka narysowana na górnej powierzchni obudowy pompy wskazuje kierunek przepływu cieczy.
Należy sprawdzić czy przewody zostały prawidłowo podłączone.
Ważny jest dobór wysokości pojemnika zbiorczego, który powinien pomieścić dodatkowy napływ skroplin,
już po włączeniu się wyłącznika bezpieczeństwa, wyłączającego równocześnie urządzenie klimatyzacyjne.
2.2 Sprawdzenie działania pompy
W pierwszej kolejności należy jednorazowo stopniowo nalać wodę do urządzenia klimatyzacyjnego,
a następnie sprawdzić czy pompa się włącza i wyłącza (jak tylko poziom wody się obniży).
W celu kontroli prawidłowego działania wyłącznika bezpieczeństwa konieczne jest stałe dolewanie wody,
aż do momentu w którym wyłącznik zadziała, to znaczy do momentu wyłączenia się urządzenia klimatyzacyjnego, lub uruchomienia alarmu (o ile taki został podłączony).
2.3 Ogólne uwagi dotyczące utrzymania i konserwacji
Profilaktyczne czyszczenie modułu pływakowego powinno być wykonywane przed rozpoczeciem sezonu.
Przed przystąpieniem do w/w czynności należy się upewnić, że pompa oraz urządzenie klimatyzacyjne wyłączone są z prądu tzn. nie znajdują się pod napięciem. UWAGA! Proszę zwrócić uwagę, że
przekaźnik wolny od potencjału może znajdować się jeszcze pod napięciem!
Do podstawowych czynności należy: oczyszczenie pływaka oraz obudowy. W pierwszej kolejności należy
zdjąć pokrywę pływaka, i styropianowy pływaczek z obudowy. Teraz można przystąpić do oczyszczenia
obudowy oraz pływaka z osadu. Przy prowadzeniu dezynfekcji klimatyzatora oraz myciu czujnika modułu
pływakowego, prosimy nie stosować środków dezynfekujących zawierających alkohol.
Oczyszczoną obudowę oraz styropianowy pływak (magnesem w dół) należy umieścić z powrotem
w obudowie, a następnie starannie założyć pokrywkę pływaka, tak aby usłyszeć, że pokrywka zatrzasnęła
się na dolnej części pływaka. Na zakończenie niezbędne jest przeprowadzenie testu funkcjonowania
urządzenia, zgodnie z pkt.2.b niniejszej instrukcji. Jeżeli urządzenie klimatyzacyjne zostało zainstalowane
w pomieszczeniach przemysłowych o dużym zanieczyszeczeniu pyłami (pyły przemysłowe, papierowe)
należy prace oczyszczające wykonywać stosunkowo często, ze względu na
ewentualne zabrudzenie skroplin.
3. Warunki bezpieczeństwa
•
•
•
•
•

Pompa wyposażona jest w wolny od potencjału przekaźnik, wyłącznik bezpieczeństwa, który
wyłącza urządzenie klimatyzacyjne, zabezpieczając je w ten sposob przed przelaniem skroplin
Czujnik termiczny znajdujący się w pompie zapewnia automatyczne wyłączenie się pompy
w momencie, gdy temperatura napędu pompy przekroczy 100° C, i automatycznie włączenie jej
przy spadku temperatury
Pompa ma podłączenie uziemienia
Pompa zawiera transformator bezpieczeństwa
Obudowa pompy wykonana jest z materialu ognioodpornego i samogaszącego

4. Gwarancja
Udzielamy gwarancji na 1 rok od momentu dostawy.
Gwarancja obejmuje części w których stwierdzono braki materiałowe lub wykonawcze (konstrukcyjne),
i ograniacza się do wymiany lub naprawy uszkodzonych części.
Koszty eksploatacji jak rownież szkody wtórne nie są objete niniejszą gwarancją.
Kompletne urządzenie należy przesłac do nas i załączyć opis stwierdzonej usterki.
Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego instalowania oraz niedotrzymanie wymogów technicznych
instalacji i utrzymania nie ponosimy odpowiedzialności.
Oświadczenie
Firma Eckerle Elektronik GmbH, Otto-Eckerle-Str. 12a, 76316 Malsch oświadcza, że:
Pompa do odprowadzania skroplin EE1750M odpowiada wymogom norm:
•
EN 60 335-1
•
EN 55 015
Dystrybutor: Fa. ELCHEM, Os. Rusa 44/2, 61-245 Poznań

www.elchem.pl
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