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Przed wB�czeniem urz�dzenia nale}y zapoznać si� z tre\ci� instrukcji obsBugi. 

Wersja instrukcji: 01-000/2010 
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Podczas pracach zwi�zanych z monta}em przyB�cza wody, nale}y zwrócić szczególn� uwag� aby nie doszBo do 
przekr�cenia zespoBu zaworu do napeBniania, wzgl�dem obudowy (poz. 17.F8202510 lista cz�\ci). Zmiana poBo}enia 
zespoBu mo}e spowodować uszkodzenia nie podlegaj�ce ochronie gwarancyjnej lub wadliwe dziaBanie nawil}acza. 
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Wprowadzenie 

1.1 Zalecenia ogólne 

Niniejsze urz�dzenie przeznaczone jest tylko do celów dla których zostaBo wyprodukowane 
czyli  do nawil}ania powietrza. Ka}de inne zastosowanie jest niewBa\ciwe i niebezpieczne, 

mo}e grozić zniszczeniem nawil}acza. Franco srl nie ponosi odpowiedzialno\ci za 
jakiekolwiek uszkodzenia wywoBane nieodpowiednim u}ytkowaniem sprz�tu spowodowanym 
niewBa\ciwym, bB�dnym lub nieuzasadnionym u}ytkowaniem lub kiedy nawil}acz jest 

u}ywany w systemach, które nie speBniaj� wymogów bezpieczeDstwa. 

- Po otwarciu opakowania nale}y sprawdzić zgodno\ć zawarto\ci opakowania z zamówionym 
towarem, zwracaj�c szczególn� uwag� na uszkodzenia lub odksztaBcenia plastikowych cz�\ci, 
które mog� prowadzić do p�kni�cia i/lub awarii w czasie u}ytkowania. Je}eli widoczne s� takie 
uszkodzenia nie nale}y podB�czać urz�dzenia do sieci. Nale}y przeprowadzić tak� kontrol� 
przed ka}dym wB�czeniem nawil}acza. 

- Przed podB�czeniem urz�dzenia nale}y upewnić si�, }e dane znajduj�ce si� na tabliczce 
znamionowej odpowiadaj� lokalnej sieci dystrybucji elektrycznej. Etykieta znajduje si� z boku 
urz�dzenia (par. 1.9) 

- Nale}y bezwzgl�dnie przestrzegać norm bezpieczeDstwa, które s� okre\lone dla urz�dzeD 
elektrycznych: 

 Wykonać instalacj� zgodnie z zaB�czon� instrukcj� obsBugi. 
 Nie wolno umieszczać innych przedmiotów na osuszaczu. 
 Unikać u}ytkowania nawil}acza przez dzieci i/lub osoby niezdolne do odpowiedniego 

nadzoru. 

 Nie dotykać urz�dzenie w czasie pracy lub do caBkowitego zatrzymania pracy. 
 Nie umieszczać wody lub innych pBynów na urz�dzeniu. Je}eli jednak taka sytuacja 

miaBaby miejsce nale}y bezzwBocznie wyB�czyć urz�dzenie, najpierw z pr�du, pó{niej 
przesuwaj�c przeB�cznik na panelu. 

 Nie wolno wkBadać }adnych przedmiotów do wn�trza zbiornika, mo}e to spowodować 
nieodwracalne uszkodzenia nawil}acza. 

 Nie u}ywać akcesoriów, cz�\ci zamiennych i/lub komponentów, które nie s� 
dostarczane przez producenta. 

 Unikać dotykania urz�dzenia mokrymi i/lub wilgotnymi r�koma. 
 Nie ci�gn�ć za przewód, ani nie nara}ać go na ryzyko zerwania. 
 Nie nara}ać urz�dzenia na dziaBanie warunków atmosferycznych (deszcz, sBoDce itd…) 

 W przypadku awarii lub zakBóceD nale}y natychmiast odB�czyć urz�dzenie od zasilania. 
Nie otwierać samodzielnie: nale}y skontaktować si� z serwisem technicznym. 

 Nie nale}y wlewać lub wylewać wody z urz�dzenia w trakcie jego pracy. 
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1.2 Instrukcje dotycz�ce prawidBowego zBomowania produktu 

 

Zgodnie z Europejsk� Dyrektyw� 2002/96/EC. 
Gdy produkt nie nadaje si� ju} do u}ytku nie nale}y wyrzucać go razem z innymi odpadami. 
Nale}y dostarczyć je do odpowiednich centrów recyklingu. W ten sposób mo}na zapobiec 
negatywnym konsekwencjom, które mog� oddziaBywać na \rodowisko i zdrowie ludzkie, które 
s� wynikiem nieprawidBowego usuwania sprz�tu. Poza tym odpowiedni recykling pozwoli na 
odzyskanie cz�\ci materiaBów, a tak}e zaoszcz�dzi energi� i zasoby. Przypominamy równie} o 
obowi�zku zbycia sprz�tu elektronicznego osobno, produkt jest oznaczony specjalnym 
symbolem. 

 

 

 

 
 

 

1.3 Zastosowanie instrukcji 

 

Instrukcja obsBugi podzielona jest na autonomiczne rozdziaBy, z których ka}dy jest skierowany 
do konkretnego operatora (instalator, operator i u}ytkownik), dla których zostaBy zdefiniowane 
umiej�tno\ci potrzebne do bezpiecznego u}ytkowania. Aby uBatwić natychmiastowe 
zrozumienie tekstu, w caBej instrukcji stosowane s� terminy, skróty i piktogramy, których 
znaczenie przedstawiono poni}ej. 
Instrukcja skBada si� z okBadki, spisu tre\ci i poszczególnych rozdziaBów. 
Na okBadce wymienione s� dane identyfikacyjne, model i wersja instrukcji oraz odwzorowanie 
urz�dzeni, sporz�dzone w celu uBatwienia u}ytkownikowi identyfikacji urz�dzenia i jego 
zastosowania.  

 

Jednostki miary  

Jednostki miary stosowane w tej instrukcji s� te wprowadzone przez Mi�dzynarodowy 

System (SI). 

 

1.4 Przechowywanie instrukcji 

 

Instrukcja musi być starannie przechowywana. 



FRANCO UPC-fly Strona 5 

 

Nie nale}y oddzielać czy wyrywać poszczególnych kartek, przechowywać w czystym i 
niezawilgoconym pomieszczeniu.  

Producent czy importer mo}e zapewnić dodatkowe kopie niniejszej instrukcji.  
 

 

Metodologia uaktualnienia podr�cznika 

 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji urz�dzenia w ramach 
przestrzegania wymogów ustawowych lub innych. Ponadto w przypadku jakichkolwiek zmian 

(uzgodnionych wcze\niej pomi�dzy klientem a producentem) producent zobowi�zany jest do 
dostarczenia u}ytkownikowi nowej instrukcji obsBugi. 
U}ytkownik jest za\ odpowiedzialny za aktualizacj� swojej instrukcji obsBugi. 
 

Producent jest odpowiedzialny za tre\ć niniejszej instrukcji. W przypadku wykrycia 
niezgodno\ci nale}y odwoBać si� do oryginaBu wBoskiego  lub skontaktować si� z 
dystrybutorem.  
 

1.5 U}ytkownicy 

 

Instrukcja obsBugo przeznaczona jest dla montera urz�dzenia, u}ytkownika i 

wykwalifikowanego personelu, który b�dzie miaB styczno\ć z urz�dzeniem. 
 

Osoba nara}ona odnosi si� do ka}dej osoby nara}onej, w caBo\ci lub cz�\ciowo, w 

strefie niebezpiecznej;  

 

Operator odnosi si� do osób odpowiedzialnych za instalacj�, obsBug�, napraw� i 
przenoszenie urz�dzenia, a tak}e wykonywania konserwacji 

urz�dzenia;  
Wykwalifikowany 

personel/ 

profesjonalny 

operator 

odnosi si� do osób, które ukoDczyBy kursy specjalizacji i  

odpowiednie szkolenia i posiadaj� do\wiadczenie, pocz�wszy od 
instalacji, eksploatacji, utrzymania, naprawy i transportu urz�dzenia. 

 

 

Urz�dzenie przeznaczone jest do u}ytku profesjonalnego i przemysBowego i do obsBugi 
potrzebuje wykwalifikowanego personelu: 

 Osi�gn�By peBnoletnio\ć. 
 S� fizycznie i psychicznie zdolne do obsBugi tego typu urz�dzenia. 
 S� wyksztaBcone w tym kierunku. 
 ZostaBy zakwalifikowane do obsBugi urz�dzenia przez pracodawc�. 
 Rozumiej� i prawidBowo interpretuj� wymogi bezpieczeDstwa. 
 Znaj� procedury awaryjne i potrafi� je zrealizować. 
 Znaj� obowi�zuj�ce przepisy. 
 Rozumiej� procedury operacyjne okre\lone przez producenta urz�dzenia. 

 

1.6 SBownik i symbole 
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W tym dziale znajduj� si� terminy rzadko spotykane, które wyst�puj� w niniejszej instrukcji. 
Poni}ej znajduj� si� równie} rozwini�cia skrótów i znaczenia piktogramów odniesieni do 
kwalifikacji u}ytkuj�cych urz�dzenie. Zapoznanie si� z nimi uBatwi u}ytkowanie urz�dzenia. 
 

SAOWNICZEK (ZaB. I p.. 1.1.1. 2006/42/CE)  
 

Zagro}enia potencjalne {ródBo obra}eD lub uszczerbku na zdrowiu 
osobistym; 

Strefa zagro}enia Wszystkie obszary i / lub wokóB urz�dzenia, w których  

obecno\ć osoby stanowi zagro}enie dla zdrowia i 
bezpieczeDstwa 

Nara}ona osoba Ka}da osoba, która znajdzie si� caBkowicie lub cz�\ciowo w  
strefie zagro}enia; 

Operator Osoba odpowiedzialna za instalacj�, obsBug�, regulacj�,  

naprawy i przenoszenie urz�dzenia, a tak}e wykonywanie  
konserwacji urz�dzenia; 

Ryzyko Zale}no\ć prawdopodobieDstwa i ci�}ko\ci urazu lub szkody 

zdrowia, które mog� pojawić si� w sytuacji zagro}enia; 
Ochrona Cz�\ć maszyny przeznaczona specjalnie do zapewnienia 

ochrony w \rodki bariery natury materialnej; 

Urz�dzenia do ochrony Urz�dzenia, które zmieszaj� ryzyko; 

Przeznaczenie Nale}y stosować urz�dzenie zgodnie z instrukcj� obsBugi; 

Nieprzewidywane 

dziaBania 

Wykorzystywanie urz�dzenia w inny sposób ni} zalecany w 
instrukcji obsBugi mo}e oddziaBywać na zachowania ludzkie.  

 

Inne definicje: 

 

Interakcja czBowieka z urz�dzeniem: Ka}da sytuacja, w której operator komunikuje si� z 

maszyn� w ka}dej z faz operacyjnych;  

 

Kwalifikacje operatora: Minimalny poziom kompetencji, jakie operator musi posiadać w celu 

poprawnej obsBugi urz�dzenia; 

  

Liczba operatorów: odpowiednia liczba podmiotów niezb�dnych do optymalnego 

wykonywania opisanego dziaBania, która pochodzi z dokBadnych analiz przeprowadzonych 
przez producenta i dla których stosowanie innej liczby operatorów mo}e wywoBać 
nieoczekiwany rezultat lub zagro}enie dla bezpieczeDstwa pracowników;  

 

Stan urz�dzenia: stan urz�dzenia zawiera tryb pracy, na przykBad: dziaBa w trybie 

automatycznym, utrzymuje kontrol� dziaBania, zamkni�cie, etc... warunki bezpieczeDstwa, 

takie jak urz�dzenia zawarte ochraniaczy, wyB�czone ochraniacze, wyB�czenie awaryjne, 

izolacja od energii {ródBa, etc ...  
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Inne zagro}enia: Zagro}enia, które pozostaj�, mimo \rodków ochronnych w konstrukcji 

urz�dzenia; 

 

Komponenty bezpieczeDstwa: SkBadniki:  

- Zaprojektowane do speBnienia funkcji bezpieczeDstwa;  

- Awarii i / lub nieprawidBowego dziaBania, które zagra}a bezpieczeDstwu osób. 

 

 

Kwalifikacje operatora urz�dzenia 

 

Symbol Opis 

 

Operator, któremu  brak konkretnych kompetencji, jest w stanie wykonywać 

tylko proste zadania pod kontrol� wykwalifikowanych techników. 

 

Podnoszenie i obsBuga wózka widBowego: Operator kwalifikuje si� do 

korzystania z tego typu pojazdów i w podnoszeniu i przenoszeniu materiaBów 

i urz�dzeD (ostro}nie, zgodnie z zaleceniami producenta), zgodnie  z  prawem 

obowi�zuj�cym w danym kraju. 

 

Mechanik opiekun: wykwalifikowany pracownik, jest w stanie obsBugiwać 
urz�dzenie w normalnych warunkach, uruchomić je z kontrol� utrzymania 

dziaBania i z zabezpieczeniami dla niepeBnosprawnych; potrafi wymienić 
cz�\ci, operator ten nie jest uprawniony do pracy w systemach elektrycznych, 

podczas gdy urz�dzenie jest podB�czone do sieci. 

 

Opiekun elektryczny: wykwalifikowany pracownik, jest w stanie naprawić 

urz�dzenie w normalnych warunkach, uruchomić go z kontrol� utrzymania 

optymalnego dziaBania z zabezpieczeniami dla niepeBnosprawnych. Ma 

nadzór nad dziaBaniem elektrycznych regulacji, konserwacji i napraw. Ten 

operator jest uprawniony do pracy na instalacjach elektrycznych podczas gdy 

urz�dzenie jest podB�czone do sieci. 

 

Technik producenta: wykwalifikowany technik oferowany przez producenta 

w celu przeprowadzenia profesjonalnych przegl�dów lub napraw 
uzgodnionych z u}ytkownikiem. Jest w peBni wykwalifikowany do wszelkich 
operacji. 

 

 

 

Symbole dotycz�ce stanu urz�dzenia  

 

Symbol Opis 
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Urz�dzenie wyB�czone: urz�dzenie odB�czone od zasilania elektrycznego i 

pneumatycznego. 

 

Urz�dzenie w czasie pracy: z automatyczn� funkcj�, ruchome 

zabezpieczenia zamkni�te i aktywne wzgl�dne blokowanie urz�dzenia i 
trwaBe zabezpieczenia zamkni�te. 

 

Urz�dzenie wB�czone: w trybie gotowo\ci, jest gotowy do rozpocz�cia 
pracy, ruchome zabezpieczenia zamkni�te, urz�dzenia bezpieczeDstwa i 
\rodków zabezpieczenia zamkni�te. 

 

Symbole dotycz�ce bezpieczeDstwa 

Znaki w trójk�tach oznaczaj� niebezpieczeDstwo. Znaki w kóBkach zakaz/nakaz. 

Symbol Znaczenie 

 

Niebezpieczne napi�cie.  

 

Mo}liwo\ć wpl�tania materiaBu. 

 

Mo}liwo\ć wci�gni�cia. 

 

Ogólne zagro}enie. 

 

Nie usuwać urz�dzeD zabezpieczaj�cych. 

 

Zakaz oliwienia, czyszczenia, smarowania, naprawy lub regulacji, gdy 

urz�dzenie znajduje si� w ruchu. 
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Obowi�zek wyB�czenia zasilania przed rozpocz�ciem prac lub napraw.  

 

Wymagane r�kawice ochronne. 

 

Wymagane obuwie ochronne. 

 

Wymagany kask. 

 

 

 

 

 

1.7 Zastosowanie  

 

Urz�dzenie ma zastosowanie w dziedzinie przemysBowej w celu utrzymania konkretnej 

wilgotno\ci, na przykBad w pomieszczeniach chBodniczych, w których skBadowane s� warzywa 
i owoce, w magazynach papierniczych i wyrobów tytoniowych a tak}e w przemy\le 
wBókienniczym. 
W rolnictwie urz�dzenie mo}e sBu}yć do nawil}ania szklarni i pieczarkarni. 

W hodowli zwierz�t sBu}y do utrzymywania wilgotno\ci w pomieszczeniach gospodarskich. 
MateriaBy, z których zbudowane jest urz�dzenie zapewniaj� niezawodno\ć jego dziaBania i 
trwaBo\ć konstrukcji. 
 

Obudowa wykonana jest z polietylenu(PE), \ruby ze stali nierdzewnej, pozostaBe cz�\ci z 
poliamidów (PA) i polikarbonów (PC). 
U}ycie takich materiaBów sprawia }e urz�dzenie nie jest podatne na korozyjne dziaBanie wody 
i kwasów, co sprawia }e nawil}acz jest zdolny do pracy w ka}dym \rodowisku. 
Nawil}acz PH B�czy moc nawil}ania, Batwo\ć instalacji, a dzi�ki swojej konstrukcji nie podlega 
zanieczyszczeniu i zwapnieniom. 

Wymagane jest zwykBe ci\nienie wody (mi�dzy 2 a 6 atm). 
 

Urz�dzenie jest przeznaczone do u}ytku tylko i wyB�cznie w celach nawil}ania.  

Ka}de inne zastosowanie jest niewBa\ciwe i niebezpieczne. 
 

 

1.8 Wersje nawil}acza  
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Profesjonalny nawil}acz jest dost�pny w nast�puj�cych wersjach: 
 

3108400 Version UCPfly H15 z przepBywem powietrza 750 m³/h 230V 50Hz  

3108500 Version UCPfly H15 z przepBywem powietrza 750 m³/h 230V 60Hz  

3108000 Version UCPfly H20 z przepBywem powietrza 1.000m³/h 230V 50Hz  

3108200 Version UCPfly H20 z przepBywem powietrza 1.100m³/h 230V60Hz  

3108100 Version UCPfly H25 z przepBywem powietrza 1.800m³/h 230V50Hz  

3108300 Version UCPfly H25 z przepBywem powietrza 1.800m³/h 230V60Hz 

 

1.9 Identyfikator i etykieta urz�dzenia 

 

Ka}de urz�dzenie jest identyfikowana przez etykiety CE, na których w sposób trwaBy zapisane 
s� dane urz�dzenia.  
 

FIG 1.2  

FRANCO 

Model: UCP-fly H20 

Nawil}acz/Klimatyzator 
Model: 3108000/04-0 

Kondensowanie wody 15~30 l/h 

PrzepByw powietrza  1.100 m3/h 

Pobór mocy   230V 50Hz 1~+N 

Moc     390W 

Rok konstrukcji  2010 
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1.10 Opis cz�\ci 
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          osBona tylna
 obracaj�cy si� dysk         

          dysza  

            

          dysk staBy 

 osBona           

          silnik  

            

            

            

            

            

          szybkie poB�czenie
             3/8’’  
          przepByw powietrza
            

 pokrywa zbiornika         

          szybkie poB�czenie 
 zawór pBywakowy       drena}u 3/8’' 
            

           

 

 

1.11 Transport i podnoszenie urz�dzenia 
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Urz�dzenie zostaBo odpowiednio zapakowane w mocne pudBa kartonowe. 
Aby zapobiec uszkodzeniu elementów nawil}acza nale}y zachować szczególn� 
ostro}no\ć przy rozpakowywaniu urz�dzenia. Przy rozpakowaniu nale}y 
zwrócić szczególn� uwag� na integralno\ć urz�dzenia, czy ewentualne 
uszkodzenia w obudowie. Elementy opakowania musz� być odpowiednio 
zutylizowane. 

 

PH mo}e być przenoszony i powieszony za pomoc� odpowiedniego uchwytu. 
  

 

 

Ostrze}enie!  
Przed rozpocz�ciem pracy: 

a. Zatrzymać urz�dzenie 

b. OdB�czyć zasilanie elektryczne  

c. OdB�czyć dopByw wody. 
 

Przy podnoszeniu urz�dzenia nale}y u}ywać odpowiedniego podno\nika (patrz tabela 
ci�}arów). 
Podnosić nawil}acz powoli uwa}aj�c aby go nie upu\cić i przesun�ć pasy zabezpieczaj�ce w 
zale}no\ci od \rodka ci�}ko\ci. 
 

1.12 Gwarancja 

 

Urz�dzenie posiada 12 miesi�czn� gwarancj� od daty produkcji na wszystkie awarie zwi�zane 
z wadami fabrycznymi i materiaBowymi. 
Franco srl z Cervasca (WBochy) nie ponosi odpowiedzialno\ci za wszystkie cz�\ci uszkodzone 
w transporcie, przy niewBa\ciwej konserwacji, zaniedbaniach, nieprawidBowym u}ytkowaniu 
czy uszkodzeniu z premedytacj� lub z innych przyczyn. 
Podczas okresu gwarancji firma Franco zobowi�zuje si� do nieodpBatnej wymiany lub naprawy 
zniszczonych cz�\ci.  
Naprawa le}y po stronie firmy Franco, transport zepsutego urz�dzenia po stronie wBa\ciciela 
urz�dzenia. 
 

1.13 Dane identyfikacyjne producenta 

 

Producent  

FRANCO S.r.l. 

Adres 
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VIA NAZIONALE, 80 - 12010 CERVASCA (CN) - ITALY 

Kontakt 

Tel.:(0039) 0171 - 61.16.63  

Fax:(0039) 0171 - 61.23.37  

Email:info@francosrl.com  

Web:www.francosrl.com 

 

1.13 Uwagi 

Urz�dzenie zaprojektowane jest zgodnie z dyrektywami UE-. 

Urz�dzenie nie jest wymienione w Art. IV Dyrektywy 2006/42/CE. 

 

 

 

 

 

 

1.14  

 

Deklaracja zgodności 
(Art. II a Dyrektywy 2006/42/CE) 

 

 

THE MANUFACTURER 

FRANCO S.R.L.  

Company  

 

VIA NAZIONALE, 80            12010          CN 

Address               Postal code       Province  

 

CERVASCA                    ITALY  

City                    Country  

 

DECLARES THAT THE MACHINE 

 

HUMIDIFIER       UPCFLY H15/ UPCFLY H20/ UPCFLY H25       

Description             Model 

 

3108000/ 3108100/ 3108200/ 3108300/ 3108400/ 3108500      2010  

Series/Registration number               Year of construction  

 

UCP -  FLY COOLER/HUMIDIFIER           

Commercial denomination  

 

HUMIDIFICATION AND/OR COOLING OF ENVIRONMENTS        
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Intended use  

 

Meets the following essential requirements:  

RESS from 1.1 to 1.7  

Complies with the EU directives:  

Directive 2006/42/CE - Directive 2006/95/CE - Directive 2004/108/CE  

Referring to harmonized norms: EN 120100-1; EN 12100-2;EN 60204-1  

 

AND AUTHORIZES 

 

MARCO FANTINO  

Nominative  

 

VIA NAZIONALE, 80            12010          CN 

Address               Postal code       Province  

 

CERVASCA                    ITALY  

City                    Country  

 

TO COMPILE THE TECHNICAL FILE ON HIS BEHALF 

 

 

 

 

2. Instalacja 

2.1 Przed instalacj�  
  

 
Przed rozpocz�ciem pracy nawil}acza/ klimatyzatora UCP-fly nale}y speBnić poni}sze 
warunki: 

 Upewnić si� }e napi�cie elektryczne i cz�stotliwo\ć s� odpowiednie dla tego 
urz�dzenia. 

 

Place and date of the document The manufacturer 

Cervasca, 10/05/2010 

 
 Function  

Administrator 
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Instalacja musi speBniać wymogi bezpieczeDstwa regulowane przez prawo lokalne.  
 

 PodB�czenie do sieci wodoci�gowej (wymagane ci\nienie od 2do 6 atm). 
 PoB�czenie odpBywu wody. 

 

Nale}y upewnić si�, }e wszystkie podB�czenia zostaBy wykonane prawidBowo.  
 

2.2 Ustawianie urz�dzenia 

 
 

Nawil}acz/ klimatyzator UPC- fly nale}y zainstalować w pozycji pionowej wieszaj�c go na 
\cianie tak, aby zbiornik wody znajdowaB si� u doBu. Do zawieszenia urz�dzenia potrzebne 
b�d� stosowne uchwyty, które zapewni� urz�dzeniu prawidBow� pozycj� robocz� z 
odpowiednim systemem uszczelniaj�cym (odlegBo\ć pomi�dzy otworami przedstawiono na 
rysunkach poni}ej) 

 

 

Umiejscowienie dziur na zawiasy 
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PrzykBad instalacji urz�dzenia na BaDcuchach 

 

 TAK   NIE 

 

 

Urz�dzenie mo}e być zainstalowane z niewielkim odchyleniem góry obudowy. 

Pozycjonowanie UCP nale}y wykonać z zalecan� minimaln� odlegBo\ci�, która pozwala na 
prawidBowe dziaBanie urz�dzenia oraz umo}liwi dokonanie prac 
konserwacyjnych  w razie potrzeby. Nale}y wybrać zatem w 

zale}no\ci od przyj�tej pozycji najbardziej odpowiednie poBo}enie dla 
nawil}acza i klimatyzatora. 

Aby zapobiec kondensacji mgBy na \cianach nawil}acz musi być 
ustawiony w odlegBo\ci 1m od sufitu i \cian, odlegBo\ć od przedniej 
\ciany obliczana jest na podstawie wybranego modelu UCP- fly i 

ilo\ci� rozpylanej wody. 

Instalacja urz�dzenia musi speBniać wymogi bezpieczeDstwa zgodnie z 
norm� DIN EN 294 - 4, 4.1, 4.2. Urz�dzenie musi znajdować si� co 
najmniej 2,5m powy}ej poziomu morza.  
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2.3 PodB�czenie elektryczne 

 

  
Instalacja obejmuje równie} zastosowanie higrostatu lub termostatu ON/OFF, którym mo}na 
sterować urz�dzenie; alternatywnie mo}na zastosować przeB�cznik ON/OFF, wówczas 
rozpocz�cie i zatrzymanie pracy b�dzie wymagaBo ustawieD r�cznych. 
Wybór nie ma jedna wpBywu na proces instalacji opisanej poni}ej: 

 PoB�czenie elektroniczne musz� być wykonywane przez wyspecjalizowanych i 
do\wiadczonych techników, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

 Specyfikacje dostaw energii elektrycznej musz� być zgodne z danymi niniejszej 

instrukcji. 

 Wymagana jest uziemiona linia gruntowa. 

 

Instalacja musi przewidzieć, }e urz�dzenie b�dzie podB�czone do gniazdka elektrycznego, aby 
pó{niej móc swobodnie podB�czyć urz�dzenie do pr�du, a ponadto musi być zainstalowany 
bezpiecznik 2,5 A. 

 

2.4 PodB�czenie hydrauliczne 

 

Instalacja nawil}acza przewiduje poB�czenie linii ruroci�gów dostarczania wody i drena} w 

odpowiednich punktach (Rys 1.4 - Szybkie poB�czenie dla rury typu Rilsan ,,3/8’’ – otwór 
wylotowy z szybkim zasilaniem ⅜). 

  

Do drena}u nale}y u}ywać  rur typu Rilsan, a do przyB�cza wody Rilsan ⅜). 

 

3. DziaBanie 

3.1 Pierwsze kroki 

 

Przed uruchomieniem nawil}acza nale}y sprawdzić, czy:  

1. Wszystkie poB�czenia, zarówno elektryczne i hydrauliczne, wykonane s� zgodnie z 

instrukcjami zawartymi w tej instrukcji; 

2. Nawil}acz jest wyB�czony i czysty;  

3. Zawór dopBywu wody jest otwarty.  
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3.2 Pierwsze uruchomienie  

- Sprawdzić prawidBowy kierunek przepBywu powietrza (rys 3.1.); 

- Sprawdzić kierunek obracania wirówki (rys 3.1.); 

- Sprawdzić, czy wszystkie przewody s� regularnie rozmieszczone i nie s� poB�czone z 
}adnym innym obiektem; 

- Upewnić si�, }e przyB�cza wodne s� poprawne;  

- Otworzyć zawór wody i sprawdzić, czy nie ma wycieków wzdBu} obwodu obci�}enia; 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Rys.3.1        Otwarty Zamkni�ty 

UWAGA! Dysk nawil}acza mo}e wykonać do 3200 obrotów na minut�. 

 

 

Za pomoc� regulatora przepBywu mo}na stymulować obieg wody, w celu uzyskania nebulizacji 
bez oporu kropelek w wiruj�cym dysku.  

Uwaga: nadmierna ilo\ć wody zwi�ksza rozmiar kropelek.  

Pompa nie mo}e pracować bez wody. 

Temperatura cieczy stosowanej nie mo}e przekraczać 35° C. 

 

3.2 Uruchamianie 
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Urz�dzenie uruchamia si� automatycznie, po wB�czeniu do pr�du.  

Pompa zapewnia cyrkulacj� wody doprowadzaj�c do obracania si� dysku, który wykonuje 
2,820 obrotów na min, atomizuj�c wod� dzi�ki zastosowaniu maBych ,,z�bów’’. 

3.3 Ustawianie 

Istnieje mo}liwo\ć ró}nicowania ilo\ci atomizowanej wody, dostosowuj�c zawór, który 
reguluje dopByw wody do wiruj�cej tarczy (Rys. 3.1). 

Urz�dzenie mo}e rozpylić od 15 do 55 l/h (ilo\ć rozpylanej wody ma wpByw na mgB�). 

3.4 Odpady wody 

Urz�dzenie posiada nasadk� umieszczon� na dnie zbiornika. Opró}nienie zbiornika nast�puje wraz ze 
zdj�ciem nasadki. Aby wykonać t� operacj� nale}y nacisn�ć lekko pier\cieD blokuj�cy (np. kluczem 
10) i zdj�ć pokryw�. 

 

4. U}ytkowanie 

 

 
Przed rozpocz�ciem jakiejkolwiek czynno\ci konserwacyjnej nale}y odB�czyć urz�dzenie od 
pr�du i dopBywu wody! 
Nale}y równie} okresowo sprawdzać czy ilo\ć wody dopBywaj�cej do nawil}acza osi�ga 
odpowiedni poziom, je\li nie koniecznie dostosować regulator przepBywu. Nawil}acz 
utrzymywać w czysto\ci! 
 

4.1 Czyszczenie dysku 

Nale}y utrzymywać dysk w caBkowitej czysto\ci aby unikn�ć tworzenia si� osadów 
wapiennych i gromadzeniu si� brudu, które mog� powodować wzrost wibracji i powstawanie 
grubszych kropel. 

Aby oczy\cić dysk wystarczy u}yć mi�kkiej, wilgotnej \ciereczki z wod� (nie u}ywać 
rozpuszczalników lub innych detergentów). Nie naciskać nadmiernie. 

Obracaj�ca si� tarcza powinna być czyszczona za pomoc� p�dzelka ze sztywnymi wBosami, 
poprzez pocieranie z�bów uwa}aj�c aby ich nie uszkodzić. 

KamieD powstaBy w urz�dzeniu nale}y czy\cić za pomoc� rozcieDczonego kwasu solnego. 
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4.2 Czyszczenie zbiornika 

Okresowo czy\cić pojemnik na wod�.  

Aby uzyskać do niego dost�p nale}y odkr�cić dwie \ruby na pokrywie i poci�gn�ć je delikatnie 

za odpowiedni uchwyt. 

Aby uBatwić czyszczenie mo}na usun�ć kul� pBywaka i pompy. 

Aby usun�ć kul� nale}y odkr�cić plastikowe rami� pBywaka (Rys. 4.1). 

Aby usun�ć pomp� nale}y u}yć klucza nr 13 aby poluzować pier\cieD oporowy, w którym 
pompa jest umieszczona i poci�gn�ć delikatnie pomp� do caBkowitego usuni�cia. 

Po zakoDczeniu tych czynno\ci mo}na wyczy\cić zbiornika mi�kk� \ciereczk� pocieraj�c 
delikatnie jej \ciany. Nie u}ywać rozpuszczalników. Konieczne jest regularne sprawdzanie 
funkcjonowania i czysto\ci pompy i pBywaka. 

Co 2-3 miesi�ce nale}y czy\cić wewn�trzne cz�\ci pompy ciepB� wod�. 

 

Rys. 4.1      Rys. 4.2 

4.3 Wymiana pompy 

Odkr�cić dwie \ruby pokrywy za pomoc� krzy}a lub \rubokr�tu krzy}akowego. Zdj�ć 
pokryw�. Odkr�cić rami� pBywaka jak pokazano na rysunku 4.1. poruszać ni� trzymaj�c 
pier\cieD oporowy nr 13w którym pompa jest zamocowana i wyci�gn�ć j� Bagodnie do 
caBkowitego usuni�cia. Usun�ć nylonow� zapadk� do podB�czenia pompy i zamontować j� do 
nowej. Powtórzyć caB� sekwencj� od tyBu uwa}aj�c aby nie zmienić poBo}enia pBywaka, }eby 
poziom wody w zbiorniku przykrywaB pomp�.  

4.4 Wymiana pBywaka 

OdB�czyć dopByw wody odkr�caj�c rur� od poB�czenia 3/8’’.  

Odkr�cić dwie \ruby z obudowy za pomoc� krzy}a lub \rubokr�tu krzy}akowego. Zdj�ć 
pokryw�. Po odkr�ceniu ½ poB�czenia 3/8’’usun�c nakr�tk� z tworzywa wskazan� na Rys. 4.3 
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i tym samym wyj�ć korpus pBywaka. Umie\cić nowy pBywak i powtórzyć caB� sekwencj� od 
tyBu uwa}aj�c aby nie zmienić poBo}enia pBywaka, }eby poziom wody w zbiorniku przykrywaB 
pomp�. 

4.5 Wymiana dysku 

Do tego celu u}ywać wkr�taka pBaskiego, usun�ć za\lepk� zakrywaj�c� wiruj�cy dysk 
podwa}aj�c otwór. Usun�ć \rub� M4 kluczem nasadowym nr 7. U}ywaj�c klucza nasadowego 

z pBask� koDcówk� 150mm wyj�ć dysk z póBosi wywarzaj�c wiruj�cy dysk i dysk staBy.  

Nasmarować waB nap�dowy i wBo}yć nowy dysk, sprawdzaj�c ustawienia klawiszy i naciskaj�c 
\rodek bez wywierania nadmiernej siBy. Wymienić podkBadk�, \rub� M4 i korek. 

Upewnić si�, ze odlegBo\ć mi�dzy tarcz� i wiruj�cym dyskiem wynosi okoBo 4 mm, w 
przeciwnym razie dodać lub usun�ć przekBadki z póBosi (poz. 5 i 6 cz�\ci zamienne – Par. 5.6) 
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4.6 Ustawianie dyszy 

Po wyj�ciu wiruj�cego dysku (par. 4.5) sprawdzić czy dysza jest umieszczona jak pokazano na 
poni}szych zdj�ciach. Je\li dysza nie jest w prawidBowym poBo}eniu nale}y j� obrócić tak aby 
osi�gn�Ba optymaln� lokalizacj�. Nale}y upewnić si�, ze koDcówka umiejscowiona jest 
prawidBowo na uchwycie. 
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Rys. 4.5 Pozycjonowanie dyszy 

 

 

4.7 Wymiana wentylatora 

Aby usun�ć 4 \ruby mocuj�ce kratk� bezpieczeDstwa nale}y u}yć klucza nr 7. Tym samym 
kluczem odkr�cić \rub� mocuj�c� wirnik wentylatora. Wyj�ć wentylator. Przed wBo}eniem 
nowego nasmarować waB nap�dowy, uwa}aj�c aby nie zgubić klucza. Upewnić si�, }e \ruby 
s� zamocowane prawidBowo.  

4.8 Akcesoria 

Dost�pna jest peBna gama akcesoriów: elektroniczna kontrola wilgotno\ci, termostat, systemy 
odwadniania zbiornika, elektryczny osprz�t, akcesoria hydrauliczne, rury do wlotu i wylotu 

powietrza. 

PeBen katalog akcesoriów znajduje si� u gBównego dystrybutora urz�dzenia. 

 

5. Specyfikacja techniczna 

5.1 Parametry techniczne 

 

 

Dane ogólne 

  H15 H20 H25 

Atomizacja wody lt/h 15 - 30 15 - 30 15 - 30 
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PodB�czenie elektryczne  1 fazowy 1 fazowy 1 fazowy 

StopieD ochrony IP  IP55 IP55 IP55 

Waga Kg 13 13 13 

PrzepByw powietrza m³/h 750 1.100 1.800 

Charakterystyka elektryczna 

Silnik nawil}acza 

Moc W 380 390 420 

Napi�cie V 230 230 230 

Pobór pr�du A 1,8 1,9 2,05 

Cz�stotliwo\ć Hz 50 50 50 

Silnik pompy 

Moc W 6 6 6 

Napi�cie V 230 230 230 

Cz�stotliwo\ć Hz 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

5.2 Okablowanie 
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Wszystkie przewody musz� być odpowiednio dopasowane do nat�}enia pr�du (A) silnika (Par. 
5.1).  

[ruby zaciskowe musz� być dokBadnie dokr�cone. 

Nale}y upewnić si�, }e charakterystyka dostawy energii elektrycznej jest dokBadnie taka jak 
pokazano w tabeli (Par. 5.1).  

Instalowanie histerezy magnetycznej przed urz�dzeniem.  

Ochrona odpowiednimi zabezpieczeniem przed przeci�}eniem silnika (Par. 5.1). 

Nale}y bezwzgl�dnie upewnić si�, }e wszystkie poB�czenia s� zabezpieczone a \ruby 
prawidBowo dokr�cone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Cz�\ci zamienne 

Zalecane jest, aby u}ywać tylko oryginalnych cz�\ci zamiennych.  

Zamówienia nale}y skBadać u sprzedawcy przez okre\lenie: 

- modelu urz�dzenia 

- kodu elementu 

- ilo\ci potrzebnych elementów 

- adresu dostawy 
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Poz. Kod Szt. Opis 

1. F.3105000 1 NAWIL|ACZ 

2. F.5001500 

F.5001501 

1 230V 50Hz SILNIK 

230V 60Hz SILNIK 

2a. F.1903101 1 ZESTAW MOCUJACY SILNIK 

3. F.8202008 1 PRZYA�CZE PROSTE 3/8 -1 / 2F 

4. F.3101011 2 UCHWYT 

5. F.3101010 1 WSPORNIK SILNIKA 

5a. F.1903100 1 ZESTAW MOCUJ�CY WSPORNIK SILNIKA 

6. F.3105005 1 SKRZYNKA ELEKTRYCZNA 

6a. F.3106001 1 ZESTAW MOCUJ�CY SKRZYNK� 

7. F.3105007 

F.3105008 

1 UCP-FLY H15-H20 OBUDOWA 

UCP-FLY H25 OBUDOWA 

8. F.3105010 

F.3105003 

F.3105004 

1 UCP-FLY H15 SILNIK 

UCP-FLY H20 SILNIK 

UCP-FLY H25 SILNIK 

8a. F.3106003 1 ZESTAW MOCUJ�CY SILNIK 

9. F.3101020 1 OSAONA BEZPIECZECSTWA 

9a. F.3106002 1 ZESTAW MOCUJ�CY OSAONY 
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Poz. Kod Szt. Opis 

1. F.1800003 1 NAKAADKA WIRUJ�CEJ TARCZY 

2. F.6001001 1 SZE[CIOK�TNY WKR�T M4x16 

3. F.1801006 1 PODKAADKA MOCUJACA WIRUJ�CEJ 
TARCZY 

4. F.1801002 1 WIRUJ�CA TARCZA 

5. F.1801010 2 ROZPÓRKA WIRUJ�CEJ TARCZY 

6. F.6001501 4 INOX WKR�T M4x16 

7. F.6003000 4 INOX PODKAADKA 4,4 x 9 

8. F.6002500 4 SZE[CIOK�TNA NAKR�TKA M4 

9. F.6002000 3 INOX WKR�T 4,2x13 

10. F.1806001 1 DYSZA 

11. F.8202001 2 KOLANO 90 ° TRZPIEC ZA�CZA 

12. F.7303003 1 ROZPÓRKA 

13. F.6001502 4 INOX WKR�T 6x16 

14. F.1801012 1 DYSK STAAY 

15. F.1800007 1 PODSTAWKA ZBIORNIKA 

16. F.6002002 2 INOX WKR�T 2,9 x 19 

17. F.8202510 1 ZAWÓR DO NAPELNIANIA ZE SZCZOTK� 

18. F.7308006 

F.7308007 

1 POMPA 230Vac 50Hz  

POMPA 230Vac 60Hz 

19. F.1800008 1 ROZPÓRKA POMPY 

20. F.1802001 1 OCHRONA 

21. F.1806005 1 ZBIORNIK 

22. F.8202009 1 KOLANKO 
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23. F.1806004 1 RURA 

24. F.7303005 1 OSAONA KABLA 

25. F.8202001 1 ZAWÓR SFERY 

26. F.8202010 1 WTYCZKA 3/8’’ 
 

6. Mo}liwe problemy i rozwi�zania 

 

Przed podejmowaniem jakichkolwiek czynno\ci nale}y bezwarunkowo wyB�czyć zasilanie 
elektryczne i wodne!!! 

 

Problem Przyczyna Rozwi�zanie 

Nawil}acz nie 
dziaBa. 

 

Wtyczka nie zostaBa wBo}ona 
do gniazdka . 

Nale}y sprawdzić podB�czenie do 
pr�du lub poB�czenie samego 

zasilania. 

Wiruj�ca tarcza nie 
wB�cza si�, ale 
pompa zwraca 

wod�. 

Zasilanie silnika jest 

odB�czone. 
Nale}y sprawdzić kabel zasilania 

silnika. 

Silnik jest uszkodzony. Nale}y skontaktować si� z 
wykwalifikowanym personelem w 

celu wymiany silnika. 

Wiruj�ca tarcza 
pracuje ale woda nie 

jest rozpylana. 

DopByw wody do pompy jest 
odB�czony. 

Nale}y sprawdzić dopByw wody. 

Zasilanie obiegu wody jest 

wyB�czone. 
Nale}y sprawdzić przewód 

doprowadzaj�cy wod� i zawór 
steruj�cy rozpylania. 

Pompa jest zapchana. Nale}y oczy\cić zbiornik i pomp�. 
Pompa napeBniona jest 

powietrzem. 

Nale}y odB�czyć rurk� 3/8’’ z 
zaworem umo}liwiaj�cym uj\cie 

obwodu hydraulicznego. 

DokBadnie wyczy\cić pomp�. 
Pompa jest uszkodzona. Nale}y skontaktować si� z 

wykwalifikowanym personelem w 

celu wymiany pompy. 

PBywak nie wypeBnia 
zbiornika. 

Nale}y przetestować dziaBanie 
pBywaka w przypadku uszkodzenia 

lub awarii, skontaktować si� z 
wykwalifikowanym personelem w 

celu wymiany. 

Cz�steczki wody 
przy rozpyleniu s� 

zbyt wielkie. 

Dysk staBy jest zabrudzony. Nale}y oczy\cić dysk staBy. 
Wiruj�ca tarcza jest zbyt 
daleko od staBego dysku. 

Nale}y upewnić si�, }e odlegBo\ć 
pomi�dzy dyskiem staBym i 

wiruj�c� tarcz� wynosi ok. 4 mm. 
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Dysza jest {le umiejscowiona. Nale}y sprawdzić pozycj� dyszy. 

Urz�dzenie wibruje. Wiruj�ca tarcza jest zBamana. Nale}y wymienić tarcz�, 
skontaktować si� z 

wykwalifikowanym personelem. 

Silnik jest uszkodzony. Nale}y wymienić silnik, 
skontaktować si� z 

wykwalifikowanym personelem. 

 

 

 

 

 

 Ekologia – Dbajmy o środowisko 

Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z 
polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych 
oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu 
skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak 
również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i 
Powiatów. 
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