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1. ÚVOD:
Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe pôvodného riešenia
klimatizácie. Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:
Zar.1 – Klimatizácia serverovne
2. POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:
Na chladenie priestoru sú navrhnuté 2 systémy SPLIT inverter
s vonkajšou a vnútornou kazetovou jednotkou (jeden systém je 100 % rezerva). Chladiaci výkon systému je 7 kW.
Obe vonkajšie jednotky sú osadené na streche na betónových kvádroch
500 x 500 x 100 mm. Vonkajšie jednotky sú s vnútornými prepojené dvojicou
medeného
chladiarenského
potrubia
10/16
s izoláciou
a napájacím
a komunikačným káblom.
Vnútorné jednotky pracujú len s obehovým vzduchom. Zariadenia sú vybavené vlastnou reguláciou. Vnútorné jednotky sú vybavené infračerveným ovládačom.
3. ENERGETICKÁ ČASŤ:
Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu pre 1 systém
SPLIT á 2.18 kW
2.18 kW

4. POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:
4.1 Stavebná:
• Spolupracovať s montážnou organizáciou klimatizácie pri vysprávkach prestupových otvorov medených potrubí a na ich trasách.
4.2 Elektroinštalácia:
• Previesť napojenie vonkajších jednotiek klimatizácie na zdroj energie
230 V – 50 Hz. Vnútorné napojí montážna organizácia klimatizácie
z vonkajších spolu s prepojovacím medeným potrubím.
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•

Zariadenia na streche chrániť pred účinkami atmosferickej energie.

4.3 Sanita:
• Od vnútorných jednotiek zabezpečiť odvod kondenzátu do kanalizácie cez
sifónové uzávery. Vnútorné jednotky sú vybavené čerpadlami kondenzátu.
5. PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:
Navrhnuté zariadenie neobsahuje prvky, ktoré svojou hmotnosťou alebo
rozmermi by si vyžadovali špeciálne technológie. Závesy riešiť pomocou vykázaného montážneho materiálu.
Pri montážnych prácach dôsledne dodržiavať montážne pokyny výrobcov
zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.
Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa
pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.
6. NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:
Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na
zariadení je možné prevádzať až po jeho odpojení z chodu.
Navrhnuté zariadenia praktický nevyžadujú náhradné diely.
7. VÝKAZ VÝMER:
Je spracovaný samostatným programom na počítači a je priložený na nasledujúcich stranách za časťou „ZÁVER“.
8. ZÁVER:
Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádzkové vyskúšané a nárokujú optimálne
množstvá energií.

V Košiciach november 2015

Ing. Jozef Nanáši
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