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Pokyny pro uživatele 

Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové 
nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatek potřebných znalostí a zkušeností, pokud 
nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o obsluze zařízení osobou, která odpovídá za je-
jich bezpečnost. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály. 

Toto zařízení je určeno pro použití odborníkem nebo vyškolenými uživateli v obchodech, 
lehkém průmyslu nebo na farmách nebo pro komerční použití laickými osobami. 

LIKVIDACE: Tento produkt nesmí být odložen do běžného komunálního odpadu. 
Produkt je třeba odevzdat na příslušném sběrném místě. 

 
 
 
 

Obsah 
 
1 PROVOZNÍ PODMÍNKY ....................................................................................................... 2 
2 POKYNY PRO INSTALACI ................................................................................................... 2 
3 PROVOZNÍ POKYNY ........................................................................................................... 6 
4 ÚDRŽBA .............................................................................................................................. 6 
5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ........................................................................................................... 7 
 
 



2 

 

 VAROVÁNÍ! 

1. Veškerou instalaci a uvedení do provozu musí provádět kvalifikovaný servisní technik 
v souladu s pokyny v tomto návodu. Při neodborné manipulaci hrozí únik vody, úraz 
elektrickým proudem, riziko požáru atd. 

2. Jednotka musí být zapojena podle schématu zapojení, jinak může dojít ke spálení 
elektromotoru. 

3. Jednotka musí být spolehlivě uzemněna, aby se zabránilo zranění osob nebo poškození 
majetku v důsledku špatné izolace. 

 

1 PROVOZNÍ PODMÍNKY 

(1) Teplota vstupní vody pro chlazení nesmí být nižší než 5 °C, jinak se může na povrchu 
jednotky srážet vlhkost ze vzduchu. Teplota vstupní vody pro topení nesmí být vyšší než 
80 °C (60 °C), jinak by korodovala měděná trubka. 

(2) Rozsah okolní teploty musí být 16 až 40 °C pro chlazení a 10 až 35 °C pro topení. 
Relativní vlhkost vzduchu musí být menší než 95 %. 

(3) Jednotka patří do kategorie zařízení pro komfortní klimatizaci vzduchu a nesmí být 
nainstalována v prostředí, které může způsobovat korozi nebo kde jsou hořlavé plyny 
nebo výpary (například v kuchyni), jinak nemusí správně fungovat a její životnost se 
může zkrátit. 

 

2 POKYNY PRO INSTALACI 

(1) Jednotka musí být nainstalována kvalifikovanými servisními techniky, kteří mají dobré 
znalosti o tomto produktu a také o příslušných místních normách a předpisech. 

(2) Rozměry pro instalaci viz obrázky níže (jednotka: mm). 
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SF-34D* – SF-204D* 

 
 
 
 
SF-238D* – SF-340D* 

 
 
 
„*“ označuje verzi S (verze se 2 trubkami) nebo T (verze se 4 trubkami) 

Odvod vody Ø3/4 

Přívod vody Ø3/4 

Vývod odtoku 
zkondenz. 
vody Ø3/4 

Otvor pro zavěšení 
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 A B C D  A B C D 

SF-34D* 838 526 490 175 SF-102D* 1328 1016 980 175 

SF-51D* 968 656 620 175 SF-136D* 1718 1436 1400 115 

SF-68D* 1088 776 740 175 SF-170D* 1878 1536 1500 175 

SF-85D* 1168 856 820 175 SF-204D* 1878 1536 1500 175 

 

 A B C D      

SF-238D* 1541 1286 1250 180      

SF-272D* 1541 1286 1250 180      

SF-306D* 1791 1536 1500 180      

SF-340D* 1791 1536 1500 180      

 
(3) Jednotka musí být bezpečně nainstalována. Při instalaci šroubů pro zavěšení se ujistěte, 

že dokážou unést až čtyřnásobek váhy jednotky. Pokud si nejste jistí, použijte silnější 
šrouby. Hmotnost jednotky je uvedena na výrobním štítku. 

(4) Kolem jednotky musí být ponechán dostatečně velký servisní prostor, jak ukazuje 
obrázek níže. 

 

(5) Odtoková vanička jednotky musí být dostatečně nakloněná směrem dolů k vývodu 
odtoku. Zavěšovací šrouby jsou určeny pouze pro udržení hmotnosti samotné jednotky a 
nemají na ně působit jiné vnější síly, například připojeného vzduchovodu, vodovodních 
trubek apod. 

(6) Délka vzduchovodu musí být v souladu se jmenovitým statickým tlakem, jinak nebude 
jednotka fungovat správně. Vzduchovod musí být připojen ke vstupu a výstupu vzduchu 
přes pružné přípojky. 

(7) Vodovodní trubky musí být před instalací vyčištěny a výstup musí být vybaven filtrem, aby 
se zabránilo ucpání ventilů cizími materiály. 

(8) Jednotka musí být při instalaci chráněna před prachem. 

(9) Na přívodu vzduchu musí být nainstalován filtr. Tento filtr je zapotřebí dobře čistit, aby 
byla zajištěna očekávaná účinnost tepelné výměny. 

(10) Vzduchovod musí splňovat níže uvedené požadavky. 

1) Vzduchovod musí být zkonstruován a nainstalován podle příslušných platných 
místních norem. 

2) Vzduchovod musí být zkonstruován tak, aby se jeho průřez náhle neměnil a aby se 
neměnil směr proudění vzduchu na výstupu. 

3) Vzduchovod musí mít dobrou tepelnou izolaci, aby se zabránilo srážení vzdušné 
vlhkosti při chlazení. 

(11) Vodovodní potrubí musí splňovat níže uvedené požadavky. 



5 

(12) Odtoková trubka a trubky pro přívod/odvod vody musí mít standardní závity pro fitinky 
(tvarovky). Vodovodní trubky být nainstalovány podle příslušných platných místních 
norem. Při instalaci neutahujte fitinky příliš velkou silou, aby se nepoškodily závity a 
přípojky tepelného výměníku. 

1) Trubky pro přívod/odvod vody musí být nainstalovány podle příslušného označení a 
vybaveny pružnými přípojkami pro omezení přenosu otřesů a vibrací, pohyblivými 
úchytkami a také vhodnými filtry, aby se zabránilo zanesení spirály tepelného 
výměníku usazeninami, které by snížilo účinnost tepelné výměny. 

2) Trubky pro přívod/odvod vody musí být vybaveny ventily pro regulaci a uzavření 
průtoku vody. Váha vodovodních trubek nesmí zatěžovat hlavní jednotku. 

3) Trubky pro přívod/odvod vody, odtoková trubka a ventily musí být tepelně izolovány, 
aby se na nich při chlazení v letní sezóně nesrážela vzdušná vlhkost. 

4) Trubka pro odtok zkondenzované vody musí být nainstalována se sklonem minimálně 
5% směrem dolů, aby mohla voda dobře odtékat. 

5) Netahejte za vodovodní trubky příliš velkou silou. Utěsněte spoje trubek teflonovou 
páskou, abyste zabránili unikání vody. 

(13) Ujistěte se, že je napájení v souladu s údaji na výrobním štítku a že je před zahájením 
elektrické instalace odpojené. Elektrické zapojení musí být provedeno podle schématu 
elektrického zapojení, které je znázorněno na obrázku níže, a jednotka musí být 
spolehlivě uzemněna. 

 

 

BK Černá 

BN Hnědá 

BU Modrá 

RD Červená 

WH Bílá 

YE Žlutá 

H Vysoká 
rychlost 

L Nízká 
rychlost 

M Střední 
rychlost 

Power Napájení 

L Fáze 

N Nulový vodič 

PE Uzemnění 

  

 
Poznámka: Některé jednotky jsou vybaveny pouze jedním motorem. 
 

 VAROVÁNÍ! 

Veškeré elektrické zapojení a připojení trubek musí provádět kvalifikovaní servisní technici. 
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3 PROVOZNÍ POKYNY 
(1) Pro první uvedení do provozu otevřete odvzdušňovací ventil na trubce vratné vody, aby 

se vytlačil vzduch ze spirály tepelného výměníku. Počkejte, dokud nezačne vytékat voda, 
a pak odvzdušňovací ventil zavřete. 

(2) Před spuštěním odstraňte nečistoty ze spirály tepelného výměníku, spirální skříně 
ventilátoru a kolem jednotky. 

(3) Před prvním uvedením do provozu otočte lopatky ventilátoru rukou, abyste zjistili, zda 
nedochází ke tření mezi lopatkami ventilátoru a spirální skříní. 

(4) Před spuštěním se ujistěte, že je správně připojeno napájení.  

(5) Teplá i studená voda musí být změkčená. 

 

4 ÚDRŽBA 
(1) Filtr je třeba čistit podle skutečných provozních podmínek. Důrazně se doporučuje čistit 

filtr jednou za dva měsíce a čistit trubky jednou za dva roky. 

(2) Každé 2–3 roky je třeba provádět celkovou údržbu včetně odstranění usazenin ve spirále 
tepelného výměníku pomocí vhodného chemického prostředku, aby byla zajištěna 
očekávaná účinnost tepelné výměny. 

(3) Pokud nebude jednotka během zimy po delší dobu používána, je třeba zabránit 
zamrznutí vody v potrubí. Vypusťte vodu ze systému otevřením vypouštěcího uzávěru, 
který je umístěn na stejné straně jako vývod odtokové vaničky. Podrobný postup je 
následující: 

Krok 1: Otevřete odvzdušňovací ventil. 

Krok 2: Odšroubujte vypouštěcí uzávěr proti směru hodinových ručiček, abyste vypustili 
vodu ze systému.  

Krok 3: Pak utáhněte vypouštěcí uzávěr a zavřete odvzdušňovací ventil. 

 
(4) Je nutné provádět pravidelnou údržbu včetně odstranění nečistot z odtokové vaničky, 

očištění hlavní jednotky a kontroly dobrého upevnění motoru a hlavní jednotky. 

 

Odvzdušňovací 
ventil 

Vypouštěcí uzávěr 
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5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Č. Porucha Možné příčiny Řešení 

1 
Jednotku se 
nepodařilo 
spustit. 

Není připojeno napájení nebo je 
vypnuté. 

Zajistěte připojení napájení 
nebo jeho zapnutí. 

Špatně zapojená napájecí zástrčka. Zapojte napájecí zástrčku 
správně. 

Spálený motor. Vyměňte motor a zkontrolujte 
vodiče. 

2 

Jednotka 
vydává 
neobvyklý 
zvuk. 

Spirální skříň nebo lopatky ventilátoru 
jsou deformované nebo je mezi nimi 
tření. 

Vyměňte spirální skříň nebo 
lopatky ventilátoru. 

Ucpaný nebo špatně nasazený filtr. Vyčistěte filtr. 

Motor běží s neobvyklým zvukem. Vyměňte motor. 

Jsou uvolněné upevňovací šrouby 
motoru. 

Dotáhněte šrouby. 

3 
Nedostatečné 
proudění 
vzduchu. 

Ucpaný filtr. Vyčistěte filtr. 

Ucpaný přívod nebo výfuk vzduchu. Odstraňte nečistoty. 

Odpor vzduchovodu přesahuje 
určenou hodnotu. 

Snižte odpor vzduchovodu 
nebo vyberte jiný model 
jednotky. 

4 
Jednotka 
nechladí 
nebo netopí. 

Ucpaný filtr. Vyčistěte filtr. 

Ventily nejsou otevřené. Otevřete ventily. 

Špinavá žebra výměníku. Očistěte nebo opravte žebra 
výměníku. 

Příliš vysoká teplota vstupní vody pro 
chlazení nebo příliš nízká teplota 
vstupní vody pro topení. 

Upravte teplotu vstupní vody. 

5 
Únik vody 
z jednotky. 

Je ucpaná odtoková trubka. Vyčistěte odtokovou trubku. 

Jednotka nebyla správně 
nainstalována. 

Upravte polohu jednotky tak, 
aby měla odtoková vanička 
požadovaný sklon směrem dolů 
k vývodu odtoku vodu. 

Příliš vysoká relativní vlhkost. Snižte relativní vlhkost a 
zabraňte pronikání teplého 
vlhkého vzduchu. 

Ventilátor stojí, ale nebyl zavřen ventil 
přívodu vody. 

Zavřete ventil vody nebo 
spusťte jednotku. 

Odvzdušňovací ventil není dobře 
uzavřen. 

Zavřete odvzdušňovací ventil. 

 



ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU 

 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

VÝROBCE 

 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 
 
www.sinclair-world.com 
 
Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China). 
 
 

ZÁSTUPCE, SERVISNÍ PODPORA 

 
Centrála NEPA spol. s r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Česká republika 
 
Tel.: +420 541 590 140 
Tel. servis: +420 541 590 150     
Fax: +420 541 590 124   
Fax. servis: +420 541 590 153   
Bezplatná infolinka: +420 800 100 285  
 
www.sinclair-solutions.com 
Obchod: info@sinclair-solutions.com 
Servis: servis@nepa.cz 
Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz 
 


