Umidificatoare centrifugale
HumiDISK10
HumiDISK65

Manual de utilizare

AVERTISMENTE
INAINTE DE INSTALAREA SAU MANIPULAREA APARATULUI CITITI CU ATENTIE SI URMATI INSTRUCTIUNILE
DESCRISE IN ACEST MANUAL.
Acest aparat a fost conceput pentru a umidifica direct in camera.
OperaŃiunile de instalare, operare şi întreŃinere trebuie să fie efectuate în conformitate cu
instrucŃiunile prevăzute în acest manual.
Toate celelalte utilizări şi modificările aduse aparatului, care nu sunt autorizate de către CAREL SpA sunt considerat
incorecte.
CondiŃiile de mediu trebuie să respecte valorile specificate.
DeconectaŃi umidificatorul de la reŃeaua de alimentare înainte de a atinge părŃile interne. Unitatea trebuie să fie
instalata în conformitate cu standardele în vigoare.
Răspunderea pentru prejudiciu sau daune cauzate de utilizarea incorectă a aparatului se atribuie exclusiv
utilizatorului.
Vă rugăm să reŃineŃi faptul că unitatea conŃine dispozitive electrice active.
Toate operaŃiunile de întreŃinere si/sau service trebuie să fie efectuate de către personalul de specialitate calificat
care cunoaste măsurile de siguranta cerute.
Aruncarea produsului: produsul este realizat din piese metalice şi piese din plastic.
In concordanta cu Directiva 2002/96/EC emisa la 27 ianuarie 2003 de Uniunea Europeană şi legislaŃia
in vigoare, vă rugăm să reŃineŃi:
1. DEEE nu pot fi eliminate ca deşeuri municipale şi astfel de deşeuri trebuie să fie colectate şi
eliminate separat;
2. Trebuie colectate prin sistemele publice sau private de colectare a deşeurilor agreate de legislaŃia locală. În plus,
echipamentele pot fi returnate la distribuitor, la sfârşitul duratei sale de viata, atunci când cumpără un nou
echipament.
3. Echipamentul poate conŃine substanŃe periculoase: folosirea incorectă sau eliminarea incorectă a acestora poate
avea efecte negative asupra sănătăŃii umane şi asupra mediului;
4. Simbolul (pubela cu roti barata cu o cruce), afişat pe produs sau pe ambalaj şi pe foaia cu instructiuni indică faptul
că
echipamentul
a
fost
introdus
pe
piaŃă
după
13
august
2005
şi
că trebuie să fie eliminat in parti separate;
5. În caz de eliminare ilegală a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, sancŃiunile sunt specificate de
legislaŃia locala privind eliminarea deşeurilor.
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1.INTRODUCERE
humiDisk este un umidificator de aer şi funcŃionează pe principiul de pulverizare a apei prin forta centrifuga. Aparatul
poate funcŃiona fie cu apa potabilă sau apă demineralizată.
Aparatul este livrat în două versiuni:
humiDisk10 cu o producŃie de aproximativ 1 kg / h de apă pulverizata.
humiDisk65 cu o producŃie de aproximativ 6.5 kg/h de apă pulverizata.
humiDisk10 este un produs simplu, care poate fi controlat cu un comutator extern sau un humidistat. Pentru a
preveni
stagnarea apei în interiorul aparatului şi, în consecinŃă, proliferarea bacteriilor, care sunt periculoase pentru sănătate,
se activeaza cicluri de golire automata a rezervorului.
Aparatul poate lucra la temperatura ≥1 °C.
FuncŃionarea humiDisk65 este controlata de o placa electronica, care, pe lângă gestionarea normală a operaŃiunilor
aparatului, asigură, de asemenea, si cicluri regulate, automate de spălare a rezervorului de alimentare, astfel încât
apa nu mai stagnează în interiorul aparatului şi, în consecinŃă, nu se mai prolifereaza bacterii periculoase pentru
sănătate.
humiDisk65, cod UC0650D000, poate opera la temperaturi de până la aproximativ 1°C. Dispozitivul anti-îngheŃ
(cod UCKH70W000), un accesoriu disponibil la cerere cu UC0650D000, permite humiDisk65 să funcŃioneze la
temperaturi de până la -2°C. humiDisk65, cod UC0650D100, este deja standard cu dispozitiv anti-îngheŃ.

1.1 Instructiuni generale de siguranta
AtenŃie!
Înainte de a efectua orice fel de reparatii pe aparat, respectaŃi următoarele măsuri de precauŃie pentru a evita
probleme nedorite. Prin urmare, citiŃi manualul de instrucŃiuni înainte de punerea in functiune.

• Aparatul trebuie să fie conectat la un sistem electric, în conformitate cu standardele locale în
vigoare, prin intermediul unui panou electric care conŃine toate dispozitivele de siguranŃă şi de control.

• Înainte de a efectua orice lucrare pe aparat, amintiŃi-vă mereu să deconectaŃi sursa de alimentare folosind
întrerupătorul principal de pe panoul de control.
• Atunci când se efectuează orice lucrare pe aparat, asiguraŃi-vă, odată ce lucrarea a fost finalizată, că nu există
instrumente de orice fel lăsate în interiorul aparatului.
• Instalarea şi întreŃinerea aparatului trebuie să fie efectuate de către experŃi şi personal calificat,
capabil de a efectua activitatea în conformitate cu instrucŃiunile prevăzute în acest manual.
• Acest aparat a fost conceput pentru a umidifica aerul, şi, în consecinŃă nu trebuie să fie utilizat în alte scopuri.
• Orice alte utilizări decât cele descrise în acest manual sunt considerate necorespunzătoare, potenŃial dăunătoare
şi periculoase.
• PăstraŃi cu grijă aceste instrucŃiuni de referinŃă pentru viitor.

1.2 AplicaŃii
humiDisk este produs pentru utilizarea în:
• camere frigorifice şi depozite frigorifice care conŃin produse cum ar fi fructe şi legume, unde lipsa de umiditate duce
la o pierdere în greutate şi deteriorarea produsului;
• tipografii, unde trebuie menŃinută o anumita umiditate, pentru a evita variaŃiile în dimensiunea hârtiei şi în
consecinŃă, erorile de imprimare;
• industria textilă, caz în care umiditatea corectă trebuie să fie menŃinută în conformitate cu procesul de producŃie
şi tipul de textile procesate, cat si eliminarea de căldură, produsă de către războaiele de Ńesut.
Acestea reprezintă doar câteva dintre aplicaŃiile posibile pentru umidificatoarele centrifugale.

1.3 humiDisk
cod
UC0100D000
UC01001010
UC0650D000
UC06501010
UC0650D100

descriere
umidificator cu apă pulverizată - 1.0 kg/h - 230 V 50 Hz
umidificator cu apă pulverizată - 1.2 kg/h - 110 V 60 Hz
umidificator cu apă pulverizată - 6.5 kg/h - 230 V 50 Hz
umidificator cu apă pulverizată - 6.5 kg/h - 110 V 60 Hz
umidificator cu apă pulverizată - 6.5 kg/h – cu incălzitor anti-îngheŃ 230 V 50
Hz

Tab. 1.a

1.4 Tablouri electrice pentru humiDisk65
Cod
UCQ065D100

Descriere
tablou electric pentru un umidificator centrifugal
de 6.5 kg/h

UCQ065D200

tablou electric pentru două umidificatoare
centrifugale de 6.5 kg/h

Note

• numai pentru UC0650D000 şi UC0650D100
• cu umidistat electronic, fără senzor de
umiditate
• numai pentru UC0650D000 şi UC0650D100
• cu umidistat electronic, fără senzor de
umiditate

Tab. 1.b
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1.5 Umidistat şi senzori de umiditate
Cod
UCHUMM0000

Descriere
umidistat mecanic pentru cameră 20 la 90% RH

Note

Tab. 1.d
Senzori de cameră (numai pentru humiDisk65)
Cod
ASWH100000
ASWC110000

ASWC111000

Descriere
senzor de umiditate pentru cameră 10 la 90%
RH
senzor de temperatură si umiditate pentru
cameră
0 la 50 °C 10 la 90% RH
temperatură cameră (NTC res.) senzor de
umiditate 0 la 50 °C 10 la 90% RH

Note

Utilizat numai cu tablourile electrice
UCQ065D100 şi UCQ065D200.

Tab. 1.e
Medii industriale (numai humiDisk65)
Cod
ASPC110000

ASPC230000

Descriere
senzor de temperatură si umiditate pentru
cameră
de la 0 la 50 °C 10 la 90% RH
senzor de temperatură si umiditate pentru
cameră -10 la 70 °C 0 la 100% RH

Note

Utilizat numai cu tablourile electrice
UCQ065D100 şi UCQ065D200.

Tab. 1.f

1.6 Accesorii pentru humiDisk65
Cod
UCKH70W000

Descriere
70 W incalzitor numai pentru UC0650D000

Note

Tab. 1.c

1.7 Descrierea componentelor

Componente:
1. difuzor
2. motor
3. disc de pulverizare
4. con cu ventilator
5. sifon de scurgere
6. placa de baza
7. filtru de aer

Componente:
1. filtru de aer
2. sifon de scurgere
3. con cu ventilator
4. motor
5. difuzor
6. inel dintat
7. disc de pulverizare
8. placa de baza
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2.1 Material furnizat
Urmatoarele materiale sunt asigurate in varianta standard. VerificaŃi daca toate materialele de mai jos sunt
incluse in pachet, inainte de a incepe lucrul.
Pentru humiDisk10
• 1 umidificator model humiDisk10;
• 1 manualul tehnic pentru instalare (acest manual);
• 3 suporturi pentru instalare prin suspendare.
Pentru humiDisk65
Următoarele materiale sunt asigurate in varianta standard. VerificaŃi daca toate materialele de mai jos sunt
incluse in pachet, inainte de a incepe lucrul.
• 1 umidificator tip humiDisk65;
• 1 manualul tehnic pentru instalare (acest manual);
• 4 suruburi pentru prindere pe perete (pentru montarea pe perete);
• 1 suport pentru montarea pe perete;
• 3 suporturi pentru instalare prin suspendare;
• 1 surub hexagonal de siguranŃă M6x20;
• 1 saiba 6x2;
• 1 furtun de alimentare cu apa l=1.5 m, cu fitinguri filetate G ¾;
• 1 furtun pentru scurgere apa l=1.5 m ID 10;
• 3 cleme de cablare.

2.2 Operatii preliminare
Pentru a pune in functiune humiDisk10 şi humiDisk65, sunt necesare urmatoarele:
• alimentare, 230V, 50Hz, cu conectare la pămant si protecŃia componentelor
• conectare la sursa de apa
• conectare drenaj apa.
Nota: Instalatia trebuie sa indeplineasca conditiile de
siguranta cerute de legislatia locala.
Apoi asigurati-va ca toate conexiunile sunt facute corect
astfel incat functionarea sa se desfasoare in conditii normale.
Pentru humiDisk10 ambele conexiuni, electrica si de apa, se gasesc in
spate, cum se vede in Fig 2.a. OperaŃiunile enumerate mai jos trebuie
finalizate înainte de a începe instalarea efectivă. Cu referire la Fig. 2.a:
• conectati furtunul de evacuare a apei A, care nu este furnizat in
varianta standard, insa este disponibil la comanda, cod
UCKTS00000, la cotul de scurgere B;
• conectati capatul C cu cotul furtunului de alimentare cu apa, care
nu este furnizat in varianta standard, insa este disponibil la comanda,
cod UCKTA00000, la electrovalva de umplere D.
Operatiunile de mai sus trebuie effectuate numai cu unitatea
instalata.

Pentru humiDisk65 toate conexiunile, atat electrice şi cat si de apă, sunt
de asemenea situate în partea din spate, aşa cum se arată în Fig 2.b.
OperaŃiunile enumerate mai jos trebuie finalizate înainte de a începe
instalarea efectivă. Cu referire la Fig. 2.b:

• conectati furtunul de evacuare a apei A, la cotul de scurgere B;
• conectati capatul C al cotului furtunului de alimentare cu apa, la D
electrovalva de umplere.
Operatiunile de mai sus trebuie efectuate numai cu unitatea instalata.

1. INSTALLATION
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2.3 Pozitionare
Nota: umidificatorul trebuie instalat in pozitie orizontala cu filtrul de aer in partea de jos, ridicat de la
sol, asa cum se vede in figurile 2.c, 2.d, 2.e. Orice alta pozitie va compromite functionarea corecta a
aparatului.
Pentru a putea efectua operatiile de intretinere si pentru o functionare corecta a aparatului, trebuie sa se tina
cont la pozitionarea umidificatorului de distantele minime cerute. Alegeti in functie de tipul de instalare dorit,
pozitia optima pentru camera de umidificat.
Nu pozitionati umidificatorul intr-un spatiu restrans pentru a evita saturarea aerului si asfel umezirea
filtrului.
umidificator
humiDisk10
humiDisk65

distanta (m)

A

B

C

D

≥2
≥3

≥0,5
≥1

≥1.5
≥1.5

≥0,5
≥0.5

Tab. 2.a

2.4 Montarea pe perete
humiDisk10
Pentru a instala umidificatorul pe perete folositi suportul optional prezentat in Fig. 2.f si suruburile furnizate.
Suportul poate fi folosit ca un sablon pentru a marca gaurile pe perete, asa cum este aratat in Fig. 2.g.
Mentineti distanta indicate in paragraful 2.3, si asigurati-va ca suportul este la nivelul cerut, inainte de a da
gaurile in perete.
Asigurati-va ca peretele poate sustine aparatul in conditii normale de functionare.
• Dati 3 gauri in perete, de 8 mm diametru, adancime 45 mm, asa cum este aratat in Fig. 2.g;
• curatati interiorul gaurilor;
• Introduceti diblurile in gaurile din perete pastrand suportul vertical;
• Strangeti (nu in totalitate) doua din suruburile de fixare pe suport a humiDisk10 , asa cum este aratat in Fig.
2.h.
• Rotiti unitatea pana cand se vor alinia si celelalte 2 gauri ale suportului : furtunurile si firele trebuie sa treaca
prin spatial special alocat dintre umidificator si suport.
• Strangeti ultimele doua suruburi apoi strangeti-le pe deplin pe toate cele 4.
• Asigurati-va ca instalatia este sigura
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humiDisk65
Pentru a instala umidificatorul pe perete folositi suportul si suruburile furnizate. Suportul poate fi folosit ca un
sablon pentru a marca gaurile pe perete.
Mentineti distantele indicate in paragraful 2.3, si asigurati-va ca suportul este la nivelul cerut, inainte de a da
gaurile. Asigurati-va ca peretele poate sustine aparatul in conditii normale de functionare.
• Dati 4 gauri in perete, de 8 mm diametru, adancime 45 mm, asa cum este aratat in Fig. 2.i;
• curatati interiorul gaurilor;
• Introduceti diblurile in gaurile din perete pastrand suportul vertical;
• fixati suportul.
Suportul trebuie montat asa cum este aratat in Fig. 2.l.
Odata ce suportul a fost fixat in perete cu cele patru suruburi, efectuati operatiunile aratate in Fig. 2.m:
• Ridicati aparatul si inclinati-l usor spre perete.
• Deplasati aparatul pana cand consolele se incadreaza in loc.
• Ghidati aparatul in jos in pozitie orizontala pana cand consolele vor fi perfect cuplate si blocate.
• Introduceti intre cele doua console, surubul de siguranta furnizat care impiedica dislocarea accidentala a
aparatului.

2.5 Suspendarea instalatiei
Suspendarea instalatiei se realizeaza cu ajutorul celor doua
console furnizate.
Trei lanturi de sprijin trebuie pregatite pentru suspendarea
aparatului.
Lanturile trebuie sa fie cat mai drepte posibil, ele se anexeaza la
niste carlige ce pot suporta greutatea aparatului (vezi Fig. 2.n si
paragraf 10).
Utilizati lanturi de metal, eventual din otel sau orice material care
nu este afectat de umiditate. Mentineti distantele indicate in Tab.
2.a.
Pentru Disk10 utilizati consolele furnizate, in partea de jos prindetile in gaurile de sub umidificator, iar in partea de sus prindeti-le de
lanturi.
Pentru humiDisk65 scoateti suportul din spate A, pentru montare pe
perete, ca in Fig. 2.p, prin desurubarea celor 4 suruburi V.
Acum ar trebui sa fie (5) suruburi disponibile (4 scoase din placa
A, si 1 surub de siguranta) fiecare cu propria saiba.
Inlocuiti cele 2 suruburi indicate in gaurile F indicate in Fig. 2.p.
Utilizati 3 suruburi pentru a potrivi consolele in care se suspenda instalatia asa cum este aratat in Fig. 2.q.
Consolele au fost proiectate pentru a permite eliminarea filtrului astfel incat operatiunile normale de intretinere
sa poata fi realizate fara a scoate lanturile din carlig.
Prindeti aparatul in lanturi si verificati daca este in pozitie verticala.
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2.6 Conexiuni electrice
Instalatia necesita utilizarea unui umidistat ON/OFF care controleaza functionarea umidificatorului: sau se
poate utilize un simplu contact ON/OFF, insa in acest caz aparatul trebuie oprit si pornit manual. Acest lucru
nu influnteaza in niciun fel procedura descrisa mai jos.
Important: Dispoztivul trebuie instalat astfel incat sa poata fi izolat de sursa de alimentare asa cum
este aratat in Fig. 2.r si 2.s. A 2.5. Pentru protectia motorului trebuie folosita si o siguranta fuzibila.

2.6.1 Schema electrica, UC10
Cand alegeti switch-ul sau umidistatul ON/OFF, conectate la terminalele HH, verificati compatibilitatea dintre
puterea umidificatorului si valorile curente ale intrarilor asa cum este aratat in Tab. 11.a si 11.b la pag. 26.

Descriere:
1. motor umidificator
2. comutator de nivel
3. electrovalva
4. jumper pentru umidistat extern (pentru a
fi scos)
A. umidistat extern ON/OFF (se
achizitioneaza separat)
B. protectie alimentare (se achizitioneaza
separat)

2.6.2 Schema electrica, UC65

Descriere:
1. umidistat ON/OFF(se achizitioneaza
separat)
2. flotor
3. motor
4. electrovalva
5. rezistenta (optional)
6. senzor de temperatura
7. placa electronica
8. protectie alimentare (se achizitioneaza
separat)
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2.6.3 Cablare
Important: Cablul flexibil utilizat pentru conexiunile electrice trebuie sa aiba invelis de PVC si sa
respecte standardele 227 IEC 53 (CENELEC H05VV-F sau H05VVH2-F sau mai mult).
Cablare humiDisk10 (Fig. 2.t):
• deschideti capacul de la cutia de jonctiune electrica situata pe
partea din spate a unitatii prin desurubarea a 4 suruburi V.
• trageti cablul de alimentare prin presetupa P;
• scoateti blocul de terminale M din cutie;
• legati faza la terminalul F, nulul la terminal N si impamantarea la
terminalul marcat cu simbolul corespunzator;
• puneti blocul de terminale inapoi in cutie, potriviti consolele de
sprijin in ghidajele G;
• inchideti cutia.
Cablare humiDisk65 (Fig. 2.u):
• Scoateti cutia de jonctiune electrica prin indepartarea
elementului de prindere C. Cutia coboara: scoateti capacul prin
desurubarea celor 4 suruburi. In cutie se afla 2 presetupe pe care
le veti utiliza pentru a trece prin ele cablul de alimentare si cablul
umidistatului pana la placa electronica;
• treceti cablul de alimentare prin presetupa 1a a aparatului, si
apoi prin presetupa 1b de pe cutia de jonctiune. Conectati nulul si
faza la terminalele N 230 F de pe placa iar impamantarea la
terminalul liber din interiorul cutiei;
• la fel treceti firul umidistatului prin presetupa 2a a aparatului apoi
prin presetupa 2b a cutiei si conectati-l la terminalele UMID ale
placii;
• apoi utilizati cele 2 cleme furnizate pentru a securiza cele doua
cabluri ce tocmai le-ati trecut prin presetupe: clemele se
pozitioneaza asa cum este aratat de sageti. La final strangeti cei
patru izolatori in presetupe.
Odata ce conexiunile electrice au fost finalizate, inchideti cu grija
cutia cu ajutorul suruburilor, puneti-o la loc si securizati-o cu arcul
de blocare C.
La finalul instalarii, interirul aparatului trebuie sa arate asa cum este aratat in Fig. 2.u.

2.7 Racordurile de apa
Nota: furtunurile de conectare la apa sunt furnizate standard numai pentru humiDisk65, in timp ce
pentru humiDisk10 acestea sunt valabile ca optiuni.
Instalarea umidificatorului presupune si conectarea furtunurilor de alimentare cu apa si de scurgere.
Furtunurile furnizate vor fi conectate la aparat asa cum se arata in Figura 2.v pentru humiDisk10 si in Figura
2.z pentru humiDisk65.
Furtunul de alimentare A, furnizat standard, are o bucsa G 3/4 filetata la ambele capete: conectati partea cu
cot la electrovalva umidificatorului iar cealalta parte (partea dreapta) la robinetul de apa B, sau la o extensie.
Filtrul mechanic C trebuie montat in aval de robinetul B, asa cum este prezentat in Figurile 2.v si 2.z.
Pentru scurgerea de apa utilizati furtunul de plastic D, furnizat, sau unul similar cu diametrul interior de 10 mm.
Furtunul se monteaza asa cum este aratat in Fig.. 2.v si 2.z cu o panta minima de 10°, pentru a garanta un
drenaj corect al apei. Daca se utilizeaza un sifon de scurgere E acesta trebuie amplasat pe conducta de
scurgere principala si nu pe furtunul de evacuare conectat la aparat.
Importat: Pentru a asigura drenajul corect al apei asigurati-va ca furtunul de evacuare este inclinat
si este drept fara curbe sau intreruperi.

EN
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Racordurile de apa pentru humiDisk10

Racordurile de apa pentru humiDisk65

2.8 Operatiuni finale
Asigurati-va ca toate firele sunt pozitionate in mod corespunzator in interiorul
aparatului asa cum se arata in Fig. 2.t si 2.u.
Pentru humiDisk65 verificati caseta de jonctiune daca este corect inchisa si
fixata in resort. Cutia trebuie asezata pe cele doua lacase de prindere, ca in
Fig. 2.w.
• inlocuiti filtrul de aer si strangeti cele trei suruburi de sustinere;
• fixati-l in pozitia finala. Pentru a face acest lucru, slabiti suruburile care
fixeaza pulverizatorul din partea de sus a aparatului; vezi pozitia 1 in Fig. 1.a
pentru humiDisk10 si pozitia 5 in Fig. 1.b pentru humiDisk65: la sfarsitul
operatiei strangeti suruburile din nou.
• verificati daca racordurile la apa au fost facute corect. Deschideti robinetul
de apa si verificati daca exista scurgeri de apa de-a lungul circuitului de
alimentare.
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3. PORNIRE, CONTROL SI OPRIRE

3.1 Verificari preliminare
Inainte de a pune in functiune umidificatorul verificati daca:
• toate conexiunile electrice si de apa au fost facute conform instructiunilor descries in acest manual;
• nu sunt scurgeri de apa in circuit;
• filtrul de aer este montat;
• robinetul de alimentare cu apa este deschis;
• prizele de distributie sunt reglate in directia corecta.

3.2 Pornirea
3.2.1 humiDisk10
Pentru a incepe operatiunea de umidificare porniti comutatorul principal. Unitatea porneste imediat si dupa
cateva secunde incepe pulverizarea.
In timpul functionarii asigurati-va ca apa nu se scurge in mod continuu. Daca acest lucru se intampla vedeti
posibilele solutii de remediere la paragrafuI12.

3.2.2 humiDisk65
Pentru a incepe operatiunea de umidificare porniti comutatorul principal. Aparatul va efectua un ciclu de
spalare timp de aproximativ un minut asa cum este descris detaliat in paragraful 4.4 Ciclul de spalare/golire.
La sfarsitul ciclului de spalare, daca contactul umidistatului este inchis, umidificatorul porneste si pulverizeaza
apa.
Important: daca in locul umidistatului se foloseste un contact ON/OFF, acesta trebuie inchis manual
altfel umidificatorul nu va porni la sfarsitul ciclului spalare/resetare.
In timpul functionarii verificati daca apa se scurge corect. Daca este necesat ajustati capacitatea de
umidificare asa cum este aratat in paragraful 4.3 , ajustand capacitatea umidificatorului.

3.3 Oprirea
3.3.1 humiDisk10
Pentru a opri aparatul, puneti in pozitia deschis intrerupatorul principal. Umidificatorul va incetini pana la
oprire, in timp ce apa continuta in unitate se scurge in rezervor si apoi prin sifonul de scurgere pana se goleste
rezervorul. Se recomanda inchiderea robinetului de alimentare cu apa.
Important: Sunt necesare cel putin 30 de secunde de la oprirea umidificatorului pana la urmatoarea
pornire pentru a permite sifonului sa dreneze toata apa. Altfel, sifonul de scurgere va continua sa
dreneze apa.

3.3.2 humiDisk65
Pentru a opri umidificatorul:
1. setati umidistatul la valoarea minima a umiditatii RH % sau deschideti contactul ON/OFF corespunzator;
2. asteptati aproximativ un minut pentru a permite aparatului sa finalizeze ciclul de golire;
3. deschideti intrerupatorul principal;
4. inchideti robinetul de alimentare cu apa.
Daca aparatul este pornit si nu pulverizeaza apa, urmati pasii 3 si 4.
IMPORTANT: daca intrerupatorul principal este deschis in timp ce aparatul pulverizeaza, este posibil
ca rezervorul sa nu fie golit: apa continuta de aparat poate fi suficienta actioneze asupra sifonului si
sa inceapa golirea rezervorului.

CONTROL AND STOPPING
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4. CONTROLERUL ELECTRONIC PENTRU HUMIDISK65

4.1 Placa electronica
Functionarea humiDisk65 este controlata de o placa
electronica avand urmatoarele functii:
• Controlul capacitatii de umidificare.
• Pornirea si controlul ciclului de spalare/reset.

4.2 Selectorul
Pe placa (Fig. 4.a) reglarea capacitatii este realizata prin
combinarea pozitiilor selectorului conform tabelului
alaturat.
Nota: valorile din tabelul 4.a, sunt informative.
Valoarea din fabrica a selectorului este
“capacitate maxima”.

4.3 Reglarea capacitatii de umidificare
Capacitatea poate fi reglata in faza de instalare, sau mai tarziu, spre exemplu, pentru a adapta functionarea
aparatului la conditiile mediului in care a fost montat. In acest caz urmati pasii urmatori:
• finalizati procedura de oprire asa cum se arata in paragraful 3.3;
• scoateti filtrul de aer prin desurubarea celor trei suruburi de fixare;
• scoateti caseta de jonctiune prin eliberarea resortului;
• deschideti caseta de jonctiune si potriviti potentiometrul in pozitia dorita;
• inchideti aparatul asa cum este descries in paragraful 2.8 “Operatiuni finale”.
Reporniti umidificatorul.

4.4 Ciclul de spalare/golire
Placa electronica a humiDisk65 este programata pentru a efectua un ciclu de spalare/golire ori de cate ori este
nevoie:
• aparatul este pornit cu ajutorul intrerupatorului principal;
• umidistatul opreste aparatul cand conditiile de umiditate RH, cerute au fost indeplinite.
Scopul acestui ciclu este de a preveni depunerea de apa in aparat atunci cand nu este in functiune, in acest
mod se previne proliferarea bacteriilor.
Ciclul are o durata fixa si presupune:
• Oprirea motorului care necesita o perioada de 40 de secunde de asteptare: aceasta perioada da timp
motorului (si de asemenea ventilatorului si discului) pentru a efectua o oprire completa, si permite scurgerea si
colectarea apei in rezervor.
• Activare electrovalva de umplere cu apa: apa patrunde in rezervor pana cand declansaza senzorul de nivel.
• Lasati deschis robinetul electrovalvei de umplere cu apa pentru inca 10s dupa ce senzorul de nivel a
declansat: in acest fel nivelul apei in rezervor depaseste nivelul normal de functionare si armeaza sifonul de
scurgere, astfel incepe drenarea apei din rezervor.
• Dezactivarea electrovalvei de umplere;
• Asteptati cele 10s stabilite: aceasta perioada de timp este necesara pentru a ne asigura ca toata apa din
rezervor s-a scurs.
• Sfarsitul ciclului de spalare/golire: la sfarsitul ciclului de spalare/golire aparatul asteapta pana cand se
inchide contactul umidistatului sau, daca acesta este deja inchis, porneste motorul, repornind astfel
umidificarea.

4.5 Ciclul de spalare/golire utilizand tablorile electrice CAREL
Nota: atunci cand utilizati tablouri electrice CAREL, ciclul de spalare poate fi initializat cand
umidificatorul, fiind in functiune, este activat de senzorul de umiditate pentru un nou ciclu de
productie(a se vedea capitolul 9 din manual).

4. ELECTRONIC CONTROLLER FOR humiDisk65
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5. DISPOZITIVUL ANTIINGHET PENTRU HUMIDISK65

. ANTIFREEZE

DEVICE FOR humiDisk65
Dispozitivul anti-inghet este necesar atunci cand humiDisk65 este instalat intr-un mediu in care temperatura
scade sub 0°C.
IMPORTANT: respectati limitele de functionarea aratate in Tab. 11.b.
In acest caz caz gheata se poate forma in interiorul aparatului si poate afecta functionarea corecta a acestuia.
Aparatul este construit astfel incat sa i se poata aplica un astfel de dispozitiv, iar instalarea lui nu ia decat
cateva minute. Dispozitivul consta intr-o rezistenta electrica a carei functionare este controlata de o placa
electronica si care este conectata la un senzor de temperatura. Rezistenta electrica este activata atunci cand
temperatura din interiorul aparatului atinge 0°C. Astfel este generat un flux de aer cald care impiedica
formarea ghetii, permitand umidificatorului sa functioneze la temperaturi de pana la -2°C.
Nu este recomandat ca aparatul sa functioneze la temperaturi mai joase de -2°C avand in vedere principiul de
functionare actual al acestuia.
Cand temperatura din interiorul aparatului depaseste +2.5°C, placa electronica dezactiveaza rezistenta,
economisind astfel energie.
Rezistenta a fost proiectata si cu un dispozitiv de siguranta, astfel incat in cazul unei defectiuni a termostatului,
aceasta nu va atinge niciodata temperaturi periculoase.
IMPORTANT: unitatile cu codul UC0650D100 includ standard chitul de incalzire, in timp ce unitatile
cu codul UC0650D000, nu includ standard chitul de incalzire, el se poate comanda separat, ca
optiune, cu codul UCKH70W000.

5.1 Asamblare
Urmati cu atentie procedurile furnizate odata cu chitul de incalzire. Cand instalarea a fost finalizata, consultati
procedurile descrise in acest manulal, inainte sa reporniti aparatul.
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6. MENTENANTA
humiDisk este proiectat pentru a asigura functionarea eficienta si fara probleme pentru un timp indelungat.
Insa este nevoie de un numar de operatiuni de intretinere simple care trebuie sa fie efectuate cu o frecventa
ce depinde de conditiile de mediu in care functioneaza umidificatorul si de calitatea apei cu care este
alimentat.
IMPORTANT: Inaintea efectuarii oricarei operatii de intretinere, deschideti (opriti) intrerupatorul
principal si asteptati ca aparatul fie oprit complet. Inchideti robinetul de alimentare cu apa. Respectati
instructiunile generale de siguranta asa cum se arata in paragraful 1.1.Inainte de a porni din nou
aparatul faceti in mod corespunzator verificarile asa cum este descris in acest manual.

6.1 Curatarea filtrului de aer.
Filtrul trebuie curatat periodic deoarece acumularea de murdarie si praf reduce fluxul de aer, reducand astfel
si eficienta aparatului.

6.1.1 humiDisk10

6.

NANCE

MAINTE

Cu referire la Fig. 6.a:
• scoateti filtrul prin indepartarea celor doua suruburi de fixare V;
• scoateti gratarul R si filtrul F;
• curatati filtrul F cu aspiratorul sau scufundati-l in apa cu putin sapun, clatiti si uscati fara sa stoarceti;
• la sfarsit refaceti ansamblul in ordine inversa, asigurandu-va ca filtrul este pozitionat corect in interiorul
unitatii si gratarul este fixat cu suruburi.
IMPORTANT: nu porniti niciodata umidificatorul fara filtrul de aer F montat si gratarul de protectie R securizat
corect in suruburile V!

6.1.1 humiDisk65
Referinta Fig. 6.b:
• scoateti filtrul prin desurubarea celor trei suruburi de fixare;
• separati cele doua grille de plastic A de materialul filtrului B;
• curatati filtrul B cu aspiratorul sau scufundati-l in apa cu putin
sapun, clatiti si uscati fara sa stoarceti

IMPORTANT: nu porniti niciodata umidificatorul fara
filtrul de aer! Filtrul de aer este compus din trei parti
care trebuie sa fie asamblate astfel incat materialul
filtrului B sa fie cuprin intre cele doua grille de plastic A (vezi
Fig. 6.b).
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6.2 Verificarea si curatarea sifonului de scurgere
Sifonul de scurgere trebuie curatat periodic: scumularea de murdarie in interiorul sifonului poate compromite
functionarea.
Atunci cand este necesara curatarea procedati dupa cum urmeaza:

6.2.1 humiDisk10 (Fig. 6.c)
• scoateti filtrul de aer;
• scoateti furtunul T din tubul R;
• desurubati suruburile V;
• scoateti tubul R;
• curatati amandoua tuburile R si S din interiorul rezervorului;
• dupa curatare puneti la loc toate piesele.
6.2.2 humiDisk65 (Fig. 6.d)
• scoateti filtrul de aer;
• scoateti furtunul B de la sifonul de scurgere A;
• desurubati suruburile C;
• scoateti componenta A;
• curatati atat partea A cat si si orificiul unde aceasta se introduce, apoi puneti-le la
loc.

6.3 Verificarea si curatarea electrovalvei de umplere
Electrovalva de umplere este prevazuta cu un filtru de admisie care trebuie
verificat si curatat periodic.

6.3.1 humiDisk10 (Fig. 6.e)
Pentru a avea acces la filtru, desurubati piulita A de pe furtunul de
alimentare: fltrul se gaseste in interiorul bucsei E de pe electrovalva.
In cazul in care curatarea se face foarte des,instalati un filtru cartus pe linia
de alimentare cu apa a aparatului (vezi paragraful 2.7 si Fig. 2.z).

6.3.2 humiDisk65 (Fig. 6.f)
Pentru a avea acces la filtru, desurubati piulita A de pe furtunul de
alimentare: fltrul se gaseste in interiorul bucsei B de pe electrovalva.
In cazul in care curatarea se face foarte des,instalati un filtru cartus pe linia
de alimentare cu apa a aparatului (vezi paragraful 2.7 si Fig. 2.z).

6.4 Verificare ciclu de spalare/golire la humiDisk65
• Verificati daca ciclul se produce periodic.
Pentru aceasta, procedati dupa cum urmeaza:
• Scoateti capatul furtunului de evacuare care nu este prins la aparat si
introduceti-l intr-un recipient pentru a colecta apa care se scurge.
• Opriti umidificatorul prin oprirea umidistatului: acest lucru porneste ciclul
de spalare.
In cazul in care ciclul nu continua in mod normal, rezervorul de apa si
sifonul de scurgere trebuie curatate.
IMPORTANT: humiDisk65 este un umidificator de aer, si astfel
orice alta utilizare pentru care unitatea nu este destinata (de
exemplu pulverizare insecticide, dezinfectanti, parfumuri sau orice
alt produs decat apa) pot fi periculoase sau pot afecta functionarea corecta
a aparatului.
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7. DEPOZITAREA
• PăstraŃi aparatul într-un mediu cu un interval de temperatură între -10°C şi +60°C.
• Atunci când aparatul este încă ambalat, păstraŃi-l în poziŃie verticală.
• Nu aşezaŃi alte obiecte grele pe caseta.

7.1 Verificări ce urmează să fie efectuat înainte şi după o perioadă
îndelungată de inactivitate
7.1.1 Inainte
• DeconectaŃi conexiunile electrice şi închide robinetele de alimentare cu apă;
• AcoperiŃi aparatul pentru a se proteja împotriva prafului.

7.1.2 Dupa
• VerificaŃi starea filtrului de aer şi curatati-l dacă este necesar.
• VerificaŃi că plutitorul este operaŃional prin mutarea aceasta, şi se verifică faptul daca discul de ventilare
functioneaza în mod liber.
• AsiguraŃi-vă că toate conexiunile au fost realizate corect, în conformitate cu instrucŃiunile.
• Pentru humiDisk65, faceti un test de spalare / ciclu de reset, aşa cum este descris în alin. 6.4 din manual.

7.2 Reciclarea produsului
Aparatul este alcătuită în principal din piese din plastic, precum şi unele piese metalice, ambele materiale pot
fi reciclate. Înainte de eliminare a produsului, separaŃi piesele din plastic (capac, ventilator, aripioare, etc), de
la piesele de metal (motor, flanse de instalare). ScoateŃi placa electronica de la caseta de joncŃiune electrică şi
asiguraŃi-vă că acesta este eliminat în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
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8. TABLOURI ELECTRICE CAREL, OPTIONALE
Ca şi in modul de operare descrise anterior, humiDisk65 poate fi controlat prin panourile electrice speciale
folosind humidistate Carel. Aceste panouri electrice permit un control mai precis al umiditatii dorite în mediul
înconjurător, având în vedere că ele sunt utilizate împreună cu sondele de umiditate Carel şi în plus, permite
gestionarea specială de cicluri de scurgere de apă, prin introducerea funcŃiilor de spălat, nu doar la sfârşitul
fiecărui ciclu de umidificare, dar de asemenea, si la începutul acestuia .În acest fel, umidificatorul va spăla
întotdeauna rezervorul de alimentare ori de câte ori începe umidificarea. Două modele de panouri electrice
sunt disponibile:
• Pentru controlul unui humiDisk65;
• Pentru controlul a două unităŃi de humiDisk65 în paralel

8.1. Panou electric UCQ065D100 pentru controlul unui umidificator
centrifugal, cod UC0650D000 sau UC0650D100

Important: AsiguraŃi-vă că folositi conductori izolati cu o secŃiune transversală de minim 1,5 mm2
pentru conexiunile electrice.
Accesati caseta de joncŃiune a umidificatorului prin inlaturarea filtrului de aer, aşa cum este descris
în capitolul 6.

8.1.1 Conectarea panoului electric UCQ065D100 la umifificatorul UC0650D "X" 00
Conectati:
• terminal 6 de pe panoul electric la terminalul F pe umidificator;
• terminal 7 de pe panoul electric la terminalul N pe umidificator;
• terminal 8 de pe panoul electric la terminalul intai UMID pe umidificator;
• terminal 9 de pe panoul electric la terminalul doi UMID pe umidificator.

8.1.2 Conexiune alimentare
Conectati:
• conductorul de faza la terminalul F de pe panoul electric;
• conductorul de neutru la borna N, de pe panoul electric;
• conductorul de împământare la borna PE de pe panoul electric.

8.1.3 Conectarea sondelor active de umiditate ASPC11, ASPC23, ASWH1, ASWC11, ASWC111.
Conectati:
• terminalul 1 de pe panoul electric la terminalul M (de referinŃă / pământ), pe sonda de umiditate activă;
• terminalul 2 de pe panoul electric la terminalul + (G) (alimentare), pe sonda de umiditate activă;
• terminalul 3 de pe panoul electric la terminalulul din H (de ieşire umiditate activ), pe sonda de umiditate
activă;
Terminal 1 ar trebui să fie, de asemenea, conectat la invelisul de protectie al cablului senzorului, dacă este
prezent.
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8.1.4 Iesiri alarma
Panoul electric dispune de trei terminale pentru iesiri de releu (NC, C, NO), care este activat în următoarele
cazuri:
• sonda de alarmă;
• alarma de umiditate scăzută;
• alarma de umiditate ridicata;
• defecŃiuni a controlerului.

8.1.5 ON/OFF la distanta
Terminalele 4 şi 5 de pe panoul electric: panou părăseşte fabrica cu terminalele 4 şi 5 unite printr-o punte, iar
umidificatorul poate fi controlat folosind un contact liber de potential din exterior, conectat la aceste două
terminale, după ce puntea a fost eliminata.

8.2 Panou electric UCQ065D200 pentru controlul a două umidificatoare
centrifugale, cod UC0650D000 sau UC0650D100
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Important: AsiguraŃi-vă că folositi conductori izolati cu o secŃiune transversală de minim 1,5 mm2
pentru conexiunile electrice.
Accesati caseta de joncŃiune a umidificatorului prin eliminarea filtrului de aer, aşa cum este descris în
capitolul 6.
8.2.1 Conectarea panoului electric UCQ065D100 la primul umidificator UC0650D "X" 00
Conectati:
• terminal 6 de pe panoul electric la terminalul F pe umidificator;
• terminal 7 de pe panoul electric la terminalul N pe umidificator;
• terminal 8 de pe panoul electric la terminalul intai UMID pe umidificator;
• terminal 9 de pe panoul electric la terminalul doi UMID pe umidificator.

8.2.2 Conectarea panoului electric UCQ065D100 la al doilea umidificator UC0650D "X" 00
Conectati:
• terminal 61 de pe panoul electric la terminalul F pe umidificator;
• terminal 71 de pe panoul electric la terminalul N pe umidificator;
• terminal 81 de pe panoul electric la terminalul intai UMID pe umidificator;
• terminal 91 de pe panoul electric la terminalul doi UMID pe umidificator.

8.2.3 Conexiune alimentare
Conectati:
• conductorul de faza la termianalul F de pe panoul electric;
• conductorul de neutru la borna N, de pe panoul electric;
• conductorul de împământare la borna PE de pe panoul electric.

8.2.4 Conectarea sondelor active de umiditate ASPC11, ASPC23, ASWH1, ASWC11, ASWC111.
Conectati:
• terminalul 1 de pe panoul electric la terminalul M (de referinŃă / pământ), pe sonda de umiditate activă;
• terminalul 2 de pe panoul electric la terminalul + (G) (alimentare), pe sonda de umiditate activă;
• terminalul 3 de pe panoul electric la terminalulul din H (de ieşire umiditate activ), pe sonda de umiditate
activă;
Terminal 1 ar trebui să fie, de asemenea, conectat la invelisul de protectie al cablului senzorului, dacă este
prezent.

8.2.5 Iesiri alarme
Panoul electric dispune de trei terminale pentru iesiri de releu (NC, C, NO), care este activat în următoarele
cazuri:
• sonda de alarmă;
• alarma de umiditate scăzută;
• alarma de umiditate ridicata;
• defecŃiuni a controlerului

8.2.6 ON/OFF la distanta
Terminalele 4 şi 5 de pe panoul electric: panou părăseşte fabrica cu terminalele 4 şi 5 unite printr-o punte, iar
umidificatorul poate fi controlat folosind un contact liber de potential din exterior, conectat la aceste două
terminale, după ce puntea a fost eliminata.24
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9. HUMIDISTAT IRDRZ4000 IN TABLOUL ELECTRIC UCQ065D100 SI
UCQ065D200
humiDisk65 poate fi controlat de un tablou electric (cod UCQ065D100;
UCQ065D2000) ce contine controlerul IRDRZ4000. iesirile acestuia
sunt de ON/OFF si afiseaza in mod constant valoarea umiditatii citite de
catre sensor; in plus, sunt disponibile: un contact ON/OFF la distanta si
o iesire pentru alarma.
Descriere:
1. Display: arată valoarea sondei conectate. În caz de alarme, valoarea
citită de către sonda este afişata alternativ cu codul / codurile de alarme
active. Când se programeaza, arată codurile parametrilor şi valorile lor.
2. Afisaj cu digiti
3. LED pentru modul Reverse: clipeste atunci când este activa
umidificarea
4. LED pentru modul Direct: nu este activat pentru această aplicaŃie.
5. Butonul SEL: utilizat pentru a afişa şi / sau pentru modifica setpointul.
Dacă este apăsat butonul împreună cu PRG timp de 5 secunde,
utilizatorul poate introduce parola de acces şi parametrii de configurare
(parametrii cu tipuri de cod "Cxx").
6. Butonul PRG / mute: apăsat timp de 5 secunde, accesează meniul
parametrilor de cele mai frecvente (de tip cod "pXX"). Dacă există
alarme active, opreşte alarma. Resetează alte semnale de alarmă în cazul în care este apăsat când cauzele
nu mai sunt prezente;
7. Butonul

: creşte valoarea setpointului sau orice alt parametru selectat;

8. Butonul

: scade valoarea setpointului sau orice alt parametru selectat.

Graficul urmator arată modurile de operare ale controlerului:
Tabel cu valorile implicite ale parametrilor:
Parametru

set point umiditatea relativă
umiditatea relativă diferenŃiala
dead zone
alarmă de umiditate scăzută
alarmă de umiditate ridicată
diferenŃial de alarmă
intarziere alarma
mod operare
întârziere între activarea a două relee diferite
gestionarea intrare digitala 1
funcŃionare speciala
dependenŃa
tip ieşire
activare
diferential/logic
dependenŃa
dependenŃa
tip ieşire
activare
diferential/logic
dependenŃa
tip ieşire
activare
diferential/logic

Cod
ST1
P1
P3

P25
P26
P27
P28
C0
C6
C29
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49

Valoare implicita

50% RH
5,0% RH
0% RH
0,0% RH
99,9% RH
2,0% RH
20 min
2
5
4
1
1
0
-100
+100
3
1
0
-100
+100
1
0
-100
+100
Tab. 9.a

9.1 Setarea parametrilor funadamentali
Setare set point (St1)
• apasa SEL pentru cateva secunde;
• afişajul va arata St1;
• eliberati butonul SEL;
• afişajul va arata valoarea curenta a Set 1, intermitent;
• apasa

pana ajunge la valoarea dorita;

• apasa SEL pentru a confirma valoarea St1 si a reveni la ecranul de functionare normal
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Setare diferential P1
• apăsaŃi butonul PRG / mute timp de 5 secunde;
• afişajul va afişa primul parametru "P1";
• apăsaŃi butonul SEL;
• afişajul va arăta valoarea actuală a parametrului P1;
• apăsaŃi
până când ajunge la valoarea dorită;
• apăsaŃi SEL pentru a confirma;
• apăsaŃi butonul PRG / mute pentru a salva modificările şi a reveni la ecranul de funcŃionare normală.
Setarea alarmei de umiditate scăzută P25, alarmă de umiditate mare P26, diferenŃial de alarmă P27,
întârziere de alarmă P28
• apăsaŃi butonul PRG / mute timp de 5 secunde;
• afişajul va afişa primul parametru "P1";
• apăsaŃi
până când ajunge la parametrul dorit, "P25" (valoare absolută), "P26", "P27", sau "P28";
• apăsaŃi butonul SEL;
• afişajul va arăta valoarea actuală a parametrului să fie modificate;
• apăsaŃi
până când ajunge la parametrul dorit;
• apasati SEL pentru a confirma;
• apăsaŃi butonul PRG / mute pentru a confirma modificările parametrilor şi a reveni la functionarea
normala a ecranului.
Setarea parametrilor de tip "C"
• apăsaŃi butoanele PRG / mute + SEL timp de 5 secunde;
• "00" este afişat;
• introduceŃi parola 77 folosind
/, apăsaŃi SEL;
• C0 este afişat;
• apăsaŃi

/, până la atingerea parametrul dorit (C0 sau C29);

• apăsaŃi SEL;
• afişajul va arăta valoarea actuală a parametrului ce trebuie modificat;
• apăsaŃi
până când ajunge la parametrul dorit;
• apăsaŃi SEL pentru a confirma;
• ApăsaŃi butonul PRG / mute pentru a confirma modificările parametrilor de tip C şi a reveni la functionarea
normala a ecranului.

9.2 Alarme si depanare
mesaj

descriere
Eroare
senzor

cauze
Senzor deconectat sau
eroare de senzor

efect
Toate iesirile
OFF

reset
R: automat
V:manual

Er2

Eroare
memorie

Caderea tensiunii in
timpul programarii;
memoria afectata de
interferente
electromagnetice

Inchidere
completa

R: automat
V:manual

Er4

Alarma
HIGH

Er5

Alarma
LOW

Er0

Intrarea a depasit P26
pentru un timp > P28
Intrarea a scazut sub
P25 pentru un timp
>P28

Nici un efect
Nici un efect

R: automat
V:manual(*)
R: automat
V:manual(*)

verificari/solutii
Verificarea conexiunilor,
verificare semnal senzor
Refacerea valorilor initiale,
si inchiderea controlerului
in timp ce este apasata
tasta “PRG”; daca
problema persista trebuie
schimbat controlerul
Verificare parametrii P26,
P27 si P28
Verificare parametrii P25,
P27 si P28
Tab. 9.b

R = Control: resetare de control înseamnă restabilirea condiŃiilor normale de funcŃionare a controlerului odată
ce starea de alarma nu mai este prezenta;
V = Ecran: Afişaj şi buzzer. Resetare afişare înseamnă întoarcerea de afişare normală;
(*): Pentru a reseta o alarmă manual, setaŃi pur şi simplu o diferenŃă mare de alarmă (P27).
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10. DIMENSIUNI SI GREUTATI

11. SPECIFICATII TEHNICE
11.1 Tabel cu specificatii tehnice pentru humiDisk10
Capacitate de umidificare
Alimentare
Putere nominala
Debit de aer
Presiunea de alimentare cu apa
Continutul de apa in rezervorul de alimentare
Grad de protectie
Temperatura de functionare
Umiditatea de operare
temperatura
Alimentare apa

duritate
conductivitate

1 kg/h (2.2 lb/h) la 230 V 50 Hz,
1.2 kg/h (2.6 lb/h) la 110 V 60 Hz
230 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz
31 W
80 m³/hour (47 cfm)
100 kPa …. 1000 kPa
0.055 l (0.12 lb)
IPX4
+1 °C (+33.8 °F) … +35 °C (+95 °F)
0 to 100% RH
+1 °C (+33.8 °F) ... +50 °C (+122 °F)
maxim 30 °FH (max 300 ppm
CaCO3)
conductivitate

Tab. 11.a

11.2 Tabel cu specificatii tehnice pentru humiDisk65
Capacitate de umidificare

1.1 … 6.5 kg/h (2.4 to 14.3 lb/h)

Alimentare

230 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz
0.23 kW (0.3 kW cu sisteme de
incalzire)
280 m³/hour (165 cfm)
100 kPa …. 1000 kPa
0.055 l (0.12 lb)
IPX4

Putere nominala
Debit de aer
Presiunea de alimentare cu apa
Continutul de apa in rezervorul de alimentare
Grad de protectie
Temperatura de functionare
Umiditatea de operare
temperatura
Alimentare apa

duritate
conductivitate

+1 °C (+33.8 °F) … +35 °C (+95 °F)
0 to 100% RH
+1 °C (+33.8 °F) ... +50 °C (+122 °F)
maxim 30 °FH (max 300 ppm
CaCO3)
100 … 1200 µS/cm

Tab. 11.b
Notă pentru humiDisk10 şi humiDisk65: cantitatea şi calitatea de minerale dizolvate în apă
afectează frecvenŃa operaŃiunilor de întreŃinere de rutină şi cantitatea de praf generata. Pentru cea
mai bună funcŃionare, se utilizează apă demineralizată (nu dedurizata, pentru ca prin acest lucru nu
se reduce conŃinutul de minerale dizolvate în apă).
În orice caz, se recomandă să urmaŃi specificaŃiile standardului UNI 8884, "Caracteristici şi tratamentul apei in
circuitele de racire si umidificare", conductivitate <100 µS / cm; duritate totală <5 ° fH (50 ppm CaCO3) ".
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11.3 Specificatii electrice pentru panourile elctrice UCQ065D100
si UCQ065D200
Alimentare
Putere de intrare
Interval operare
Conditiile de depozitare
Conditiile de functionare
Grad de protectie
Conexiuni
Asamblare
Carcasa
Poluarea mediului

230 Vac ±10%
3 VA
0 .. 50 °C
-10T60 °C, <90 % RH fara condensare
0T50 °C, <90 % RH fara condensare
IP55
sectiune transversal 0.2 to 2.5 mm
Montaj pe perete
plastic
normal
Tab. 11.c

11.4 Specificatii tehnice pentru umidistatul CAREL IRDRZ4000
Alimentare
Putere de intrare
Interval operare

24 Vac ±10%
3 VA
0T50 °C

Rezolutie
Precizie de control
Conditiile de depozitare
Conditiile de functionare

0.1 % RH
±0.5% of din scala
-10T70 °C, <90% RH fara condensare
0T50 °C, <90% RH fara condensare

Mod asamblare
Carcasa
Grad de protectie
Conexiuni

Sina DIN
Plastic
IP40

Intrari (sonde cu semnale de tensiune)

Iesiri senzori
Iesiri
Tipul de actionare-deconectare

Izolatie

Poluarea mediului
Conectare seriala

Conexiuni cu surub terminal cu sectiune 0.5 to 1.5 mm2
-0.5 to 1 Vdc
10 Vdc, Imax= 30 mA
2 relee SPDT; : Vac max= 250 V, putere max. de
comutare = 2000 VA ; varf maxim = 10 A
tip 1C deconectare (EN 60730-1)

Componentele de joasa tensiune au izolatia primara
la componentele de foarte joasa tensiune, si dubla
izolatie pentru componentele ce pleaca de la tabloul
electric.
normal
Folosind placa IRDRSER
Tab. 11.d

NOTA IMPORTANTA: cablurile folosite trebuie să reziste până la temperatura de funcŃionare
maximă, care este, temperatura maximă specificată a camerei, plus căldura produsă de către
controler, egal cu 20 ° C, cu toate iesirile la capacitate maximă

11.5 Specificatii tehnice pentru umidistat mecanic
UCHUMM0000
Curent maxim pe contact
Curent minim pe contact
Plaja valori umiditate
Timpul de condensare (viteza in aer la 2 m/s)
Diferential
Precizie de control
Coeficientul de temperatura
Calibrare umiditate
Temperatura de operare
Grad de Protectie

3 A 250 V
100 mA 24 V
de la 20 pana la 90% RH
Aprox. 5 min
6% RH
± 5%
+0.5 % RH/K
55% RH 23°C
0 .. 40 °C
IP20 (EN60529) clasa
(IEC 60730)
Fig. 11.a

27

11.6 Lista de piese de schimb pentru humiDisk10
Nr.
1
2
3
4
3a
4a
5
6
6a
7
8
9
10
11
12
13
13a
14
15

Descriere
Pulverizator
Capac motor
Motor electric, 230 V 50 Hz
Motor cu condensator, 230 V, 50 Hz
Motor electric, 110 V 60 Hz
Motor cu condensator, 110 V, 60 Hz
Disc echilibrat pulverizare
Electrovalva cu regulator, 230V, 50Hz
Electrovalva cu regulator, 110V, 60Hz

Colector de umplere cu apa
Corp principal
Suport pentru perete
Gratar filtru de aer
Filtru de aer
Colector scurgere apa
Control nivel ESP 200, 230V, 50Hz
Control nivel ESP 200, 110V, 60Hz
Furtun de alimentare cu apa
Furtun de scurgere apa

Cod CAREL
UC10KD0000
UC10KC0000
UC10KM0000
UC10KCM000
UC10KM0010
UC10KCM010
UC10KDS000
UCKETV0000
UCKETV0010
UC10KCCA00
UC10KCP000
UC10KSSP00
UC10KRFA00
UC10KFA000
UCKCSA0000
UC10KRL000
UCKRL00010
FWH3415000
UCKTS00000

Tab. 11.e
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11.7 Lista de piese de schimb pentru humiDisk65
Nr.
1
2
3
3a

Descriere

Cod CAREL

Pulverizator
Capac motor

UCKD000000
UCKC000000
UCKM000000

Motor electric, 230 V 50 Hz
Motor cu condensator, 230 V,

7
8
9
10
11
12
13

50 Hz
Inel dintat
Disc echilibrat pulverizare
Elctrovalva cu regulator
Elctrovalva cu regulator, 110V,
60Hz
Colectorul de umplere cu apa
Corp principal
Support montaj pe perete
Cutie jonctiune
Gratar filtru aer
Filtru aer
Senzor de temperatura

14

Colector de scurgere apa

4
5
6
6a

15
15a
16
17

Control nivel ESP 200, 230V,
50Hz
Control nivel ESP 200, 110V,
60Hz
Placa electronica
rezervor

UCKM000010
UCKCD00000
UCKDS00000
UCKETV0000
UCKETV0010
UCKCCA0000
UCKCP00000
UCKSSP0000
UCKCCE0000
UCKRFA0000
UCKFA00000
UCKST00000
UCKCSA0000
UCKRL00000
UCKRL00010
UCKSE00000
UCKV000000

Tab. 11.f

12. TROUBLESHOOTING
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12. DEPANARE
12.1 Umidificatorul nu porneste
Cauza posibila
Nu are alimentare
Motorul cu condensator stricat

Solutia
Verificarea conexiunilor electrice de la tabloul electric
pana aa conexiunile umidificatorului
Schimbarea condensatorului cu o componenta
similara
Tab. 12.a

12.2 Iese aer din distribuitor, dar nu si apa pulverizata
Cauza posibila
Apa nu ajunge in rezervor

Conul cu ventilator este blocat

Solutia
Verificati daca alimentarea cu apa este deschisa.
Verificati daca filtrul valvei cu solenoid nu este blocat,
ca furtunurile nu sunt blocate sau detasate. Verificati
si daca plutitorul di interiorul rezervorului nu este
blocat.
Curatati conul cu ventilator de orice impuritate care sar fi putut forma inauntru.
Tab. 12.b

12.3 Umidificatorul drenează in continuu apă
Cauza posibila
Sifonul de scurgere este murdar

Unitatea este instalata incorect
Au trecut mai putin de 30s intre oprirea
umidificatorului si repornirea acestuia, nepermitand
sifonului sa dreneze apa complet.

Solutia
Atunci când mizeria se formează în interiorul sifonului
de scurgere, aceasta poate fie amorsat în timpul
funcŃionării. ScoateŃi sifonul de scurgere si curatati-l
(se poate vedea: paragraful 6.2 Verificare şi curăŃare
sifon de scurgere)
Verificati daca unitatea este instalata asa cum este
descris in paragaraful 2.3
Inchideti umidificatorul si asteptati cel puti 30s pentru
a permite sifonului sa termine drenarea apei.
Tab. 12.c

ENGLISH
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