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Děkujeme, že jste si vybrali značku Uniblock. 
Pozorně si přečtěte tento návod. Poskytuje podrobné informace a rady pro správný postup instalace, použití a 
údržbu této jednotky. To vše za účelem získání maximální spolehlivosti, účinnosti a dlouhé životnosti. 

 
1 Bezpečnostní doporučení 

Při instalaci a použití jednotky se řiďte doporučeními uvedenými níže. 
 

• Instalace musí být provedena v přísné shodě se schématy a pokyny dodanými výrobcem. 
• Náhrada škod způsobených nesprávným zapojením je vyloučena. 
• Elektrická soustava dostupná v místě instalace jednotky musí splňovat příslušné platné standardy. 
• Údržbu musí provádět školený personál nebo výrobce v souladu s ustanoveními uvedenými v normě EN378. 

 
VAROVÁNÍ 
Používejte ochranné rukavice, abyste si chránili ruce před případným pořezáním. 

 

 
Uživateli se důrazně doporučuje kontaktovat výrobce před tím, než se pokusí o jakýkoli zásah do jednotky a 
jakékoli použití, které neodpovídá pokynům výrobce (zejména s ohledem na oblast nasazení), a dotázat se na 
případní nebezpečí a varování související s nesprávným použitím stroje. 

 
• Jednotku je třeba používat s dodržením těchto pokynů a v místě použití určeném dodavatelem. Jakékoli 

nesprávné použití může vést k poškození jednotky a představuje vážné nebezpečí pro zdraví lidí. 
 

POZOR 
Jednotka není vhodná pro práci ve výbušných prostředích. 
Proto je použití jednotky v prostředí s nebezpečím exploze absolutně zakázáno. 

 
 

      POZOR 
Jednotka není vhodná pro práci ve slaných prostředích. V takovém případě vhodným 
způsobem chraňte kondenzátor a výparník. 

 
 
 

Pokud údržba zahrnuje práce v mrazicím okruhu, vyprázdněte systém a nechte jej dosáhnout atmosférického tlaku. 
 

VAROVÁNÍ 
Nevypouštějte chladicí médium do atmosféry. Musí být odčerpáno specializovanými 
techniky za použití vhodného vybavení. 

 

• Množství a kvalita chladicího média, které má být plněno, je uvedena na typovém štítku. 
• Nepoužívejte chladicí média odlišného druhu (zejména hořlavé kapaliny, například uhlovodíky) nebo vzduch. 
• Neupravujte a nepozměňujte chladicí okruh nebo jeho komponenty (například: svary na těle kompresoru) 
• Koncový uživatel je povinen chránit systém před riziky požáru zvenčí. 
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2 Tabulka výstražných a varovných štítků  
 
 
 

 

 
 
 

 
ZANOTTI S.p.A. 

 
Via Martin L. King, nr. 
30 46020 
PEGOGNAGA 

 

1) Rok výroby 
2) Jednotkový kód ZANOTTI 
3) Výrobní číslo 

     (Mantova) - 
Itálie 

 

 
 
 
 
 

V/Ph/Hz 

 

A Kw 

A 

A 

Kw 

Kg 
 

Kg 

4) Napětí 
5) Provozní absorpce 
6) Maximální absorpce 
7) Počáteční absorpce 
8) Jmenovitý příkon kompresoru 
9) Chladivo: Typ; Množství 
10) Hmotnost jednotky 
11) Číslo elektrického schématu 

 
Chladivo 

 
 
 

Vypouštěcí potrubí kondenzátu 
 
 
 

Pozor: žhavé nebo studené díly 
 
 

Pozor: před prací na jednotce systém vypněte. 
 
 
 

Pozor: nebezpečí zabití elektrickým proudem 
 

 
 

Tento kabel připojte k jističi a nikdy ne k 
přímo k hlavnímu vedení. 

 
 

Směr otáčení 
 

Barva přívodních kabelů 
 

Pozor – důležité: čistěte kondenzátor pravidelně 
dmýcháním vzduchu zevnitř směrem ven. Před 
čištěním jednotku zastavte. 
 

Kabel osvětlení prostoru 
 
 

Kabel dveřního čidla 
 
 

Kabel vyhřívání dveří 
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3 Popis jednotky 
Řada SB zahrnuje vzduchem chlazené nebo vodou chlazené (na přání) kondenzační jednotky konstruované na 

principu jediného bloku. Jejich složení: 

 
 

1. kondenzační jednotka umístěná mimo chladírnu; 
2. výparník umístěný v izolované krabici a instalovaný mimo chladírnu; 
3. elektrický řídicí panel umístěný na kondenzační jednotce; 
4. dálkový ovládací panel upevněný na stěnu. 

 

4 Provoz 
Jednotlivé bloky SB jsou kompresní jednotky, ve kterých je chlad vytvářen odpařováním kapalného 

chladicího média (typu HFC) pod nízkým tlakem v tepelném výměníku (výparníku). Výsledná pára je znovu 
přiváděna do kapalného stavu mechanickým stlačením při vyšším tlaku, následným ochlazením v dalším tepelném 
výměníku (kondenzátor). 
Kompresor je hermetický, s vratným pohybem, a je dodáván s jednofázovým nebo třífázovým napájením. 
Rozmrazování probíhá automaticky v předem nastavených cyklech; je možné také ruční rozmrazení. 

 
5 Manipulace 

Manipulace s jednotkou vyžaduje zdvihací a přepravní prostředky. 

 

VAROVÁNÍ 
Zajistěte, aby nikdo neprocházel místem činnosti zdvihacích/přepravních prostředků. 
Zabráníte tak případným nehodám lidí. 

 

 
Pokud je jednotka v dřevěném obalu nebo bedně, před manipulací obal řádně uvažte. 

 
 

 
Rychlost zvedání musí být taková, aby nedošlo k nebezpečné oscilaci a případnému 
pádu jednotky. 
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Otvor 

   

Vypouštěcí potrubí 
kondenzátu Ø 10 

Nastříkejte silikon na celý 
obvod dopravníku 

Otv
or 

Vypouštěcí potrubí 
kondenzátu Ø 10 

6 Instalace 
 

6.1 Štítky 
Jednotka se dodává s výstražnými a upozorňovacími štítky, které jsou uvedeny v příslušné tabulce. 

 
6.2 Rozměry 

 
 

 

 

 

SB120 O SB120V 
 
 

 

 
 
 
 
 

Mod.              

 

 
 

Nastříkejte silikon na celý 
obvod dopravníku 

Vypouštěcí potrubí 
kondenzátu Ø 10 

Nastříkejte silikon na celý 
obvod dopravníku 
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Solu
t 

Nastříkejte silikon na celý obvod 
dopravníku 

Řešení 1 

6.3 Místo 
Pro zajištění optimální činnosti jednotky postupujte následovně: 

A) Umístěte jednotku do dobře větrané místnosti daleko od zdrojů tepla. 
B) Omezte počet otvírání dveří. 
C) Ujistěte se, že jednotka má dobrý přívod a odvod vzduchu. 
D) Upevněte vypouštěcí potrubí k vypouštěcí přípojce odmrazovací vody do dolní části 

jednotky. Poznámka: Jednotky SB jsou vybaveny automatickým odpařováním odmrazovací vody; 
vypouštění je prováděno pouze v případě problémů. 

  
Vypouštěcí 
potrubí 
kondenzátu Ø 

 Řešení 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Volné místo 
Při instalaci jednotky ponechte dostatek volného místa, abyste umožnili otevírání, správné použití a snadnou 

údržbu v bezpečných podmínkách. 
 
6.5 Instalace 

 
A) Připravte si otvor s vhodnými rozměry ve stěně chladírny (viz předchozí obrázek). Umístěte 

jednotku na stěnu chladírny tak, že vsunete do otvoru sekci výparníku. 
B) Upevněte jednotku pomocí dodaných šroubů. 
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6.6 Upevnění dálkového panelu: 
Upevněte zadní desku na stěnu pomocí předvrtaných otvorů; dávejte pozor, aby byl panel zajištěn ve 
vertikální poloze. 

Upevněte propojovací kabel mezi panel a jednotku a ujistěte se, že se neproplete s ostatními kabely. 
 

POZOR 
Zkontrolujte, že jednotka a její zařízení neutrpěly žádné škody 
během přepravy. Dávejte zvláštní pozor na komponenty 
upevněné ke dveřím elektrického panelu a k trubkám mrazicícho 
okruhu. Upevněte jednotku podle výkresů; ujistěte se, že 
elektrické přípojky jsou správně zapojeny. 

 
6.7 Bezpečnostní zařízení 
Následující mechanická bezpečnostní zařízení jsou součástí dodávky: 

1. Pevné horní a boční ochrany pro výparník a kondenzační jednotku, zajištěné 
pojistnými šrouby. 

2. Vnější chrániče ventilátorů umístěné na odpařovacích a kondenzačních jednotkách, 
zajištěné šrouby. 

 
Následující elektrická bezpečnostní zařízení jsou součástí dodávky: 

a. Ochrana ventilátorů (patřících k motorům) proti vysokému příkonu; s 
automatickým resetováním. 

b. Vysokotlaký spínač (pouze pro speciální komponenty) pro ochranu prosti 
nadměrnému tlaku; s automatickým resetováním. 

 
VAROVÁNÍ 
Výše uvedená zařízení byla vyvinuta pro zajištění bezpečnosti operátora. 

 

6.8 Čištění 
Jednotku pečlivě vyčistěte. Odstaňte jakýkoli prach, cizí látky a nečistoty nahromaděné během manipulace. 

Použijte saponáty a odmašťovadla. 
 

POZOR 
Rozpouštědla nejsou povolena. 
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7 Připojení jednotky 
 

POZOR 
Před připojením jednotky se ujistěte, že síťové napětí a kmitočet odpovídají hodnotám 
zobrazeným na datovém štítku. Tolerance napětí: +/- 10 % v porovnání s nominální 
hodnotou. 
 

 
7.1 Elektroinstalace 

 
Připojte jednotku po kontrole komponentů panelu. 

 
POZOR 
Připojení k elektrickému vedení musí být provedeno pomocí vhodného bezpečnostního 
zařízení (jistič nebo přerušovač zemního spojení) zvoleného montážním technikem na 
základě příslušného vedení a tlumení uvedeného na štítku jednotky. 

 
Pokud je v chladírně více jednotek, každá jednotka musí být opatřena vlastním 
bezpečnostním zařízením. Připojte jednotku podle barev přívodních vodičů: 

 
a) 230 V/1/50-60 Hz 3 vodiče Modrá = nulový vodič 

Žlutá/zelená = uzemnění 
Hnědá = fáze 

b) 230 V/3/50-60 Hz 4 vodiče Šedá = fáze  

Žlutá/zelená = uzemnění 
Hnědá = fáze 
Černá = fáze 

c) 400/3/50 Hz 5 vodičů Modrá = nulový vodič 
Žlutá/zelená = uzemnění 
Hnědá = fáze 
Černá = fáze  
Šedá = fáze 

 
Doporučujeme namontovat mikrospínač (není součástí dodávky) na dveře chladírny, který bude 
- spínat světlo v chladírně, zastavovat jednotku a 
- přemostí teplotní alarm (na přibližně jednu hodinu po zavření dveří) 
při každém otevření dveří. 
Potřebný kabel je k dispozici s jednotkou. Připojte jej a dávejte pozor na následující: 
mikrospínač je zavřený = dveře jsou zavřené. 

 
POZOR 
Výše uvedený mikrospínač není dodáván s jednotkou. Pokud dojde k odpojení nebo 
poškození kabelu mikrospínače dveří, nastanou stejné podmínky jako v případě 
otevřených dveří a připojeného mikrospínače dveří. 

 

Jednotky ŘADY “B” (B = nízká teplota) jsou dodávány s kabelem pro připojení vyhřívání dveří, které bude provedeno 
pomocí pojistky vhodné pro použité vyhřívání dveří. 
Jednotka je také vybavena kabelem pro připojení svítidla chladírny (napětí svítidla by mělo být 230 V a maximální 
kapacita svítidla 100 Wattů). 

 
POZOR 
Nepřipojujte kabely mikrospínače dveří, světla chladírny nebo vyhřívání dveří k 230V vedení. 
Každý kabel je vybaven štítkem, který zobrazuje správný postup zapojení. 

 
 

VAROVÁNÍ 
Jakýkoli vadný elektrický díl by měl být měněn výhradně školeným pracovníkem. 
Elektroinstalaci by měl provádět kvalifikovaný pracovník. 
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7.2 Připojení k vodní soustavě (kondenzátor vody) 
Toto připojení je nutné pouze, pokud má jednotka vodou chlazený kondenzátor. Provádí se podle pokynů na 

štítcích umístěných u vstupních a výstupních potrubí. Připojovací potrubí by nikdy neměla mít menší průměr, 
než potrubí jednotky. Pro správnou činnost jednotky je nezbytný minimální tlak vody 1 bar. 

 
8 Elektrické ovládací prvky 

 
8.1 Ovládací panel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kontrolní LED  (ZELENÁ) 
ZAPNUTO : kompresor je v chodu, jednotka mrazí. 
Bliká : kompresor je v režimu odložení startu. 
VYPNUTO : kompresor je vypnut, teplota v místnosti je snížena na nastavenou hodnotu 

 

 

Kontrolní LED  (ZELENÁ) 
ZAPNUTO : ventilátor výparníku je v chodu. 
Bliká : ventilátor výparníku je v režimu odložení 
startu. 

 

Kontrolní LED (ŽLUTÁ) 
ZAPNUTO : Probíhá ruční odmrazování. 

 

Výstražná LED (ČERVENÁ) 
ZAPNUTO : byl aktivován alarm v důsledku vadného snímače nebo zásahu tlakového spínače, 
nebo překročení přípustných tolerancí teploty chladírny. 
VYPNUTO : Jednotka pracuje normálně. 

 

DISPLEJ : při připojení k síti zobrazuje VYPNUTO. Oznamuje to stav jednotky. Stisknutím 
klávesy ZAPNUTO/VYPNUTO na dobu 3 sekund se jednotka ZAPNE a na displeji se zobrazí 
teplota v chladírně. V režimu programování se zobrazují parametry, které mají být 
nastaveny; v režimu alarmu se zobrazuje kód alarmu. 

 Klávesa "SET" (nastavit): při stisknutí se rozsvítí a umožní nastavení teploty v místnosti. 
Během programování se používá k postoupení z vnořené nabídky o úroveň výše. 

 
Klávesa "DOWN/ROOM LIGHT" (dolů/vnitřní světlo): v režimu programování nebo při 
nastavování teploty v místnosti se používá k snížení zobrazené hodnoty; jinak se používá k 
zapnutí/vypnutí světla v chladírně. 

 
s 

 

 
Klávesa "ON/OFF“ (ZAPNUTO/VYPNUTO): při stisknutí na dobu více než 3 sekund zapne nebo 
vypne jednotku. 

 

Klávesa "Enter": poskytuje přístup k nabídce a vnořených nabídkách programování. Přístup 
do režimu programování vyžaduje asistenci montážního technika a měl by být uskutečněn 
pouze v případě nutnosti. 
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9 Kontroly, regulace a seřízení 
Před zapnutím jednotky se ujistěte, že: 

- pojistné šrouby jsou utaženy 
- elektrická připojení jsou správně provedena 

V případě, že jednotka byla otevřena: 
- žádné nástroje nebyly ponechány uvnitř 
- montáž je správná 
- nikde neuniká plyn 
- přední kryt je správně upevněn 

9.1 Spuštění 
Před spuštěním jednotky proveďte následující: 

- Připojte jednotku k síti. Displej se rozsvítí a zobrazí VYPNUTO. 
- Pokud má jednotka žhavící cyklus, ponechte ji v tomto stavu po dobu nejméně 3 hodin. 
- Pokud má jednotka monitor napětí, ponechte ji v tomto stavu nejméně po dobu 7 minut, aby 
mohla proběhnout počítací fáze. 
- Stisknutím klávesy ON/OFF zapněte jednotku. 
- Nastavte požadovanou teplotu v chladírně. 

 
POZOR 
Střední teplotní rozsah: +10 -5°C 
Spodní teplotní rozsah: -15 -25°C 

 

Nastavení teploty v místnosti: 
• Připojte jednotku k síti. Zobrazí se VYPNUTO. 
• Stisknutím klávesy ON/OFF na dobu 3 sekund zapněte jednotku. 
• Stiskněte klávesu SET. Rozsvítí se žlutá kontrolka a zobrazí se předtím nastavená teplota. 
• Chcete-li změnit tuto hodnotu, stiskněte následující klávesy: 

 

UP (nahoru) pro zvýšení teploty 
 

 
DOWN (dolů) pro snížení teploty 

 

 
Stisknutím klávesy SET potvrďte nastavenou hodnotu nebo počkejte 15 sekund. Nyní jednotka pracuje a 
nepotřebuje žádné další programování. Cyklus odmrazování probíhá plně automaticky podle výrobcem nastavených 
parametrů, které mohou být měněny pouze oprávněným pracovníkem. 

 
POZOR 
24 hodin po zahájení kontroly stavu výparníku. Pokud se vytvořil led, je nutné zvýšit 
frekvenci odmrazování. V nízkoteplotních jednotkách je nutné během prvního měsíce 
provozu kontrolovat stav výparníku každý týden. 

 
9.2 Postup zamknutí / odemknutí 

zámku klávesnice 

• Podržte stisknuté po dobu delší než 3’’ a klávesy. 
• Zobrazí se zpráva (POF) a klávesnice bude uzamčena. V této chvíli bude viditelný pouze nastavený 

bod pro maximální a minimální teplotu. 
• Pokud je klávesa stisknuta po dobu delší než 3’’, zobrazí se zpráva (POF). 

Odemknout 

• Podržte stisknuté klávesy a po dobu delší než 3’’, dokud se nezobrazí zpráva (Pon). 

10. Elektrická instalace 
Schéma zapojení, specifické pro jednotky řady SB, je součástí tohoto návodu k použití a údržbě. 
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11. Údržba a opravy 
Vhodná údržba je nezbytná pro získání delší životnosti, perfektních pracovních podmínek a vysoké účinnosti 

jednotky, stejně jako pro zajištění bezpečnostních parametrů poskytovaných výrobcem. 
 

12 Rutinní údržba 
Správná funkce jednotky vyžaduje pravidelné čištění kondenzátoru (frekvence čištění závisí na prostředí, ve 

kterém je jednotka nainstalována). 
Vypněte jednotku a vyčistěte ji dmýcháním vzduchu zevnitř směrem ven. Pokud není k dispozici proud vzduchu, 
použijte kartáč s dlouhým chlupem a pracujte mimo kondenzátor. 
V případě vodou chlazených kondenzátorů nechte jednotku vyčistit instalatérem se speciálními odrezovacími 
prostředky. 

 
VAROVÁNÍ 
Používejte ochranné rukavice, abyste si chránili ruce před případným pořezáním. 

 

 
VAROVÁNÍ 
Než budete na jednotce pracovat, odpojte ji. 

 

12.1 Pravidelná údržba 
Pravidelně kontrolujte stav opotřebení elektrických kontaktů a dálkových spínačů; v případě nutnosti je 
vyměňte. 

 
12.2 Servisní operace, které budou prováděny kvalifikovanými techniky nebo výrobcem 

Následující operace by měly být provedeny výhradně kvalifikovanými techniky nebo výrobcem. Za žádných 
okolností nesmí uživatel: 

• vyměňovat elektrické komponenty 
• pracovat na elektrickém vybavení 
• opravovat mechanické díly 
• pracovat na mrazicím systému, 
• pracovat na ovládacím panelu, spínači a nouzovém vypínači 
• pracovat na ochranných a bezpečnostních zařízeních. 

 

12.3 Odstraňování problémů 
Během provozu mohou nastat následující potíže: 

1. Kompresor se zastaví. Jednotka je vybavena ochranou proti přehřátí, která zastaví kompresor 
při každém překročení max. přípustné teploty vinutí motoru. Možné příčiny jsou: 

- nedostatečné odvětrání místnosti, ve které je jednotka nainstalována; 
- anomálie v síťovém napětí; 
- nesprávná činnost ventilátoru kondenzátoru. 

Reset zařízení je automatický. 
2. Na výparníku se vytváří led, který brání pravidelnému proudění 
vzduchu. Možné příčiny jsou: 

- dveře jsou otevírány příliš často; 
- nesprávná činnost ventilátoru výparníku; 
- vadný elektromagnetický ventil (v modelech s odmrazováním horkým plynem); 
- vadné vyhřívání odmrazování (v modelech s elektrickým odmrazováním); 
- vadný proces odmrazování. 
V tomto případě lze přijmout některá opatření: 

zvyšte koncovou teplotu odmrazování o několik stupňů, zvyšte počet odmrazování. 
 

POZOR 
Nepoužívejte k odstraňování ledových bloků horkou vodu ani ostré, řezné nebo kovové 
předměty. 

 
3. Displej se nerozsvítí. Zkontrolujte: 

- zda je jednotka napájena; 
- zda je správně zapojen síťový kabel; 
- pojistky v elektrickém panelu 
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4. Jednotka nezačne pracovat při stisknutí vypínače (displej se rozsvítí): zkontrolujte připojení 
dveřního mikrospínače s tím, že kontakt spínače musí být při zavřených dveřích sepnutý. 

 
Neuspokojivá účinnost jednotky: 
Pokud na jednotce nezjistíte žádné vady, ujistěte se, že: dveře chladírny jsou perfektně těsné; že nedochází k 
únikům chladu; chladírna je využívána s rozumem; v nízkoteplotní místnosti nejsou umístěny žádné nezmražené 
tekutiny nebo potraviny; na výparníku není led. Doporučujeme instalovat stroje daleko od dveří, zejména pokud se 
předpokládá otevírání chladírny mnohokrát za den. 

 
VAROVÁNÍ: 
Odstranění ochran během činnosti stroje je absolutně zakázáno. Byly vyvinuty pro 
zajištění bezpečnosti operátora. 

 

12.4 Alarmy 
Pokud je jednotka v režimu alarmu, rozsvítí se kontrolní LED, rozezní se bzučák (k dispozici, pokud je 

namontován zákazníkem) a na displeji se zobrazí kód alarmu, který umožní okamžitou identifikaci alarmu. 
 

ALARM DISPLEJ PŘÍČI
NA 

NÁPRAVA 
 

Vysoká teplota 

(HA) se střídá s teplotou v chladírně. Nadměrný počet 
otevření dveří. 
Příliš vysoká teplota 
uložených produktů. 
Závada jednotky. 

 

Nízká teplota (LA) se střídá s teplotou v chladírně. Závada elektronické řídicí 
jednotky. 

Servisní zásah 

Čidlo v místnosti 
Stálé (P1). Snímač není zapojen Vyměňte snímač 

Snímač výparníku 
(P2) se střídá s teplotou v chladírně Snímač není zapojen Vyměňte snímač 

 
Otevřete dveře 

(dA) se střídá s teplotou v chladírně Doba otevření dveří 
překračuje max. dobu 
otevření nast. parametrem 

Automatické 
resetování při 
zavření dveří. 

 
 
 

Vysoký tlak 

(PrE) se střídá s teplotou v místnosti; 
kontrolka LED (4) se rozsvítí při každém 
sepnutí vysokotlakého spínače. Pokud 
dojde během jedné hodiny k více než 10 
sepnutím, na displeji se bude střídavě 
zobrazovat (PAL) a teplota v chladírně a 
aktivuje se relé alarmu a kontrolka LED (4). 
V této situaci jsou všechny funkce 
přerušeny. 

Nesprávná činnost 
ventilátoru kondenzátoru. 
Znečištěný kondenzátor. 

Vypněte mrazicí 
jednotku, počkejte 
několik sekund, a 
potom ji znovu 
zapněte. 

 
 
 
 

Monitor napětí 

(bAL) se střídá s teplotou v chladírně. 
Monitor napětí je elektronické zařízení, 
které kontroluje přívodní napětí jednotky, 
pokud výkyvy napětí překračují +/- 12 %. 
Jednotka se na přibližně 6 minut zastaví a 
znovu automaticky restartuje, pokud je 
napětí v předepsaných limitech. 
Varování: při prvním spuštění monitor 
provede počítací fází v trvání 7 minut, 
během které se jednotka ponechá 
připojená, ale ve VYPNUTÉM stavu. 

Nesprávné přívodní napětí  
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13 Jak objednávat náhradní díly 
Při objednávání náhradních dílů uveďte číslo napsané na štítku jednotky. 

 

VAROVÁNÍ 
Opotřebené díly by měly být vyměňovány pouze kvalifikovaným pracovníkem nebo 
výrobcem. 

 

14 Jak naložit s obalem 
Dřevěné, plastové a polystyrenové obaly by měly být likvidovány v souladu s předpisy platnými v zemi, ve které 

je jednotka používána. 
 
15 Jak nakládat s jednotkou 

Nezbavujte se vyhazovaných komponentů v životním prostředí. Měly by být zlikvidovány společnostmi 
zabývajícími se sběrem a obnovou zvláštních odpadů, a v souladu s předpisy platnými v zemi, ve které je jednotka 
používána. 

 

VAROVÁNÍ 
Nevypouštějte chladicí médium do atmosféry. Mělo by být zlikvidováno společnostmi 
zabývajícími se sběrem a regenerací zvláštních odpadů. 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ 
 

 
BA 
ČIDLO V MÍSTNOSTI 

 
BC 
SNÍMAČ ALARMU KONDENZÁTORU  

 
BS 
SNÍMAČ ODMRAZOVÁNÍ  

 
BVR 
REGULÁTOR OTÁČEK  

 
BVRS 
SNÍMAČ REGULÁTORU OTÁČEK  

 
E 
VYHŘÍVÁNÍ ODMRAZOVAČE  

 
E1 
VYHŘÍVÁNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ KOMPRESORU  
 
EP 
OKRUH VYHŘÍVÁNÍ 
DVEŘÍ  

 
ER1 
VYHŘÍVÁNÍ ŘÍDICÍ DESKY  

 
ER2 
VYHŘÍVÁNÍ REGULÁTORU 
NAPĚTÍ  

 
ES 
VYHŘÍVÁNÍ VÝPUSTI KONDENZÁTU  

 
F13 
POJISTKA REGULÁTORU 
NAPĚTÍ  

 
F1 
POJISTKA 
KOMPRESORU  

 
F1E 
KABINA ELEKTRONICKÉHO 
ŘÍZENÍ 
 

F20 
POMOCNÁ POJISTKA  

 
FL 
POJISTKA OSVĚTLENÍ PROSTORU 

 
FM  
REGULÁTOR NAPĚTÍ  

 
FTE 
NOUZOVÉ ‘STAT  
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H22 
SVĚTLO CHLADÍRNY  

 
ALARM HA  

 
HI 
AKUSTICKÝ TEPLOTNÍ ALARM  

 
K1 
STYKAČ M 1 KOMPRESORU  

 
K11 
STYKAČ ODMRAZOVÁNÍ  

 
M1 
MOTOR KOMPRESORU Č. 1  

 
MP 
MIKROSPÍNAČ DVEŘÍ (MÍSTNOST)  

 
MVC 
MOTOR VENTILÁTORU 
KONDENZÁTORU 

 
MVE 
MOTOR VENTILÁTORU 
VÝPARNÍKU 

 
P1MX 
TLAKOVÝ SPÍNAČ SPUŠTĚNÍ VENTILÁTORU 
KOND.  
 

PMI 
L/P SPÍNAČ 

 

PMX 
H/P SPÍNAČ 

 

Q1 
HLAVNÍ VYPÍNAČ  

 
Q3 
VYPÍNAČ REGULÁTORU OTÁČEK VENTILÁTORU 
KOND.  

 

T  

TRANSFORMÁT
OR  

 
X 
KONEKTOR SVORKOVNICE  

 
YG 
ELEKTROMAGNET 
CHLADICÍHO MÉDIA  

 
YS 
ELEKTROMAGNET HORKÉHO PLYNU 



 

Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny.  
 

Zařízení Chladivo GWP (AR4) Hmotnost chladiva (kg) kg CO2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zanotti S.p.A. 
Via M.L. King, 30 - 46020 Pegognaga (MN) Italy 

Tel. 0376.5551 - Fax 0376.536554 
Info@zanotti.com  - www.zanotti.com 
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