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Wprowadzenie 

Szanowny Kliencie,  

Dziękujemy za wybór  klimatyzatora  celulozowego ENERGY.  

Przed instalacją i uruchomieniem należy dokładnie przeczytać tą instrukcję oraz pamiętać o 

wszystkich elementach oznaczonych ostrzeżeniem. 

Ten produkt posiada certyfikat C E z Instytutu Celab we Włoszech, certyfikat ten wskazuje na 

zgodność produktu z zasadami i specyfikacjami określonymi w Unii Europejskiej. 

Zalety  klimatyzatora celulozowego 

1- Jego wydajność jest wyższa niż klimatyzatora słomianego. 

2- Wydajność odparowywania wkładki celulozowej jest wyższa niż wkładki słomianej i na 

dłuższą metę jest bardziej stabilna. 

3- W takich samych warunkach zużycie energii elektrycznej jest mniejsze w porównaniu z 

wkładką słomiana. 

4- Do osadzania się pyłu i zanieczyszczeń dochodzi w późniejszym czasie, ze względu na 

zdolność samojezdna produktu. 

5- Tworzy bardzo dużą powierzchnię między wodą a powietrzem, ze względu na swoją jednolitą 

strukturę. 

6- Wkład celulozowy ma wysoką zdolność absorpcji, podobnie jak papiery suszące, dlatego 

może wchłaniać wodę i pozostawać wilgotny w powietrzu. 

7- Chłodzenie poprzez odparowanie jest bardzo opłacalne, a jego koszt wynosi około jednej 

dziesiątej kosztów chłodzenia kompresyjnego. Wiemy, że parowanie jednego litra wody daje 

zimno równe 7 kg lodu. 

8- Wkład celulozowy, w przeciwieństwie do klasycznych wkładów słomianych, nie pozwala na 

tworzenie się grzyba na jego skorupie. Według badań naukowych grzyby powodują grzybicze, 

bakteryjne i alergiczne choroby dróg oddechowych. 

Specjalne barwienie: 

Wszystkie części klimatyzatora pokryte są farbą proszkową, która zachowuje swój blask w każdych 

warunkach pogodowych oraz jest odporna na działanie światła. 

Prawidłowe opakowanie: 

Urządzenie jest zapakowane w odporną na warunki atmosferyczne plandekę, która zapewnia 

ochronę klimatyzatora w zimie. 

Dwuczęściowy sufit: 

Łatwość montażu i transportu w przypadkach, gdy klimatyzator musi być zdemontowany, są zaletami 

posiadania sufitu dwuczęściowego. 

Dwuczęściowa podstawa 

Łatwość demontażu, wymiana, a także bardziej efektywne dostarczanie wody do wkładów  

celulozowych to zalety dwuczęściowej podstawy klimatyzatora. 



Tłumienie drgań: 

W celu zmniejszenia drgań, gumy tłumiące wibracje zostały wykorzystane do łączenia podstawy 

wentylatora z korpusem, a także do podłączenia otworu wentylatora z korpusem klimatyzatora. 

Aluminiowa rama 

Wzmacnia klimatyzator i działa jako podstawowe podparcie klimatyzatora. 

Termiczny przełącznik bezpieczników 

Obwody elektryczne klimatyzatora są sterowane przez bezpiecznik termiczny, który odcina prąd 

elektryczny i zapobiega uszkodzeniu urządzenia w przypadku usterki w obwodach lub występującego 

napięcia dwufazowego w sieci. 

Warunki miejsca instalacji klimatyzatora 

1- Klimatyzator powinien być zainstalowany w miejscu, w którym jest wystarczająco dużo świeżego 

powietrza oraz znajdować się poza obszarem chłodzonym. 

2- Klimatyzator musi znajdować się co najmniej 3 metry poziomo od odpowietrznika dachowego, 

grzejnika lub otworu kanalizacyjnego, chyba że ich otwór wentylacyjny znajduje się co najmniej 2 

metry powyżej górnej części klimatyzatora. 

3- Minimalna przestrzeń wokół klimatyzatora musi wynosić 60 cm, aby umożliwić łatwą obsługę i 

konserwację produktu. 

4- Aby zwiększyć wydajność klimatyzatora i zapobiec utracie energii, upewnij się, że klimatyzator jest 

umieszczony w cieniu i jest poddany  przepływowi powietrza przy najkrótszym przewodzie 

przewodzącym powietrze. Do wytworzenia cienia można używać różnego typu markiz. 

Uwaga  

Jeśli długość kanału jest większa niż 1 metr, lepiej jest pokryć go odpowiednią izolacją. 

 

 

Uwaga: 

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, należy zainstalować  

klimatyzator w jak najbardziej zacienionym miejscu. 

 

 

Zasady przenoszenia klimatyzatora 

1- Należy zwrócić uwagę, aby utrzymać dach i podłogę klimatyzatora we właściwej pozycji podczas 

przenoszenia 

2- Przed podnoszeniem lub przesuwaniem klimatyzatora należy sprawdzić wymiary przejścia, przez 

które będzie przenoszony klimatyzator. 

3- Nigdy nie przywiązuj łańcucha lub liny tylko do górnej części klimatyzatora. 

4- Aby podnieść klimatyzator za pomocą liny lub łańcucha, postępuj zgodnie z rysunkiem 

instruktażowym. 



 

 

Instalacja klimatyzatora 

1- Podnieść pokrywę klimatyzatora, tak jak pokazano na rysunku, następnie ją wyciągnąć. 

2- W bocznych klimatyzatorach należy zamontować klimatyzator na odpowiedniej podstawie, tak aby 

górna powierzchnia wylotu była wyrównana z górną powierzchnią otworu kanału.  

W klimatyzatorach z górnym wydmuchem umieścić klimatyzator na podstawie tak, aby kierunek 

wylotu powietrza być zgodne z etykietą zainstalowaną na dachu klimatyzatora. 

3- Ułożyć równo klimatyzator na podstawie, tak aby woda docierała równomiernie do wszystkich 

części wkładu. 

4- Podłączyć klimatyzator do kanału za pomocą plandeki. 

Wymagana moc  
 

Uwaga:  

Klimatyzator EC 2500 współpracuje z silnikiem trójfazowym, a do regulacji prędkości 

można użyć odpowiedniego falownika (5,5 kW). 

 

Uwaga: 

Klimatyzator EC 1800 współpracuje z silnikiem trójfazowym, a do regulacji prędkości 

można użyć odpowiedniego falownika (4 kW). 

 

1- Charakterystyka wymaganej mocy klimatyzatora trójfazowego to 380 V i 50Hz, a okablowanie 

zawiera kabel neutralny i uziemiający. 

 2- W klimatyzatorze EC1800 użyj kabla 5 × 1.5, a w produkcie EC 2500 użyj kabla 5 × 2.5 w 

okablowaniu od skrzynki przyłączeniowej do miejsca klimatyzatora.  

3- Zapewnić trójfazowy przełącznik bezpieczników 10 A na ścieżce wejściowej EC 1800 i trójfazowy 

przełącznik 13 A na ścieżce wejściowej EC 2500. 

5- Zainstalować panel elektryczny urządzenia na ścianie.  

6- Wykonać okablowanie panelu elektrycznego i klimatyzatora zgodnie ze schematem połączeń 

zawartej w tej broszurze. 

Uwaga:  

Aby uniknąć ewentualnych niebezpieczeństw, należy podłączyć kabel uziemiający do 

odpowiedniego miejsca na korpusie klimatyzatora. 

 

7- W razie potrzeby, można użyć termostatu otoczenia, który powinien być zainstalowany w ścieżce 

wejściowej zasilania klimatyzatora., aby była możliwość wyłączenia klimatyzator w środku nocy, gdy 

temperatura powietrza jest coraz niższa. 

8- Aby korzystać z termostatu, po przełączniku należy dodać stycznik, aby klimatyzator mógł być 

włączany i wyłączany automatycznie.  



Podłączenie klimatyzatora EC 1800 do systemu rurociągów wodnych 

1- Klimatyzator 1800 EC ma dwa oddzielne pływaki, które są połączone ze sobą za pomocą 

wewnętrznego systemu rurociągów, a na korpusie klimatyzatora zamontowano jedno złącze 

rurowe z gwintem końcowym 1/2" do podłączenia sieci wodnej. W przypadku użycia węża należy 

podłączyć dyszę węża 1/2", a w przypadku korzystania z rury podłączyć gwintowany koniec rury 

1/2" do 1/2" jedno-złącza gwintowanego zamontowanego na korpusie chłodnicy. 

2- Zamknąć zawór spustowy zgodnie z rysunkiem i włączyć kran, aby napełnić podstawę wodą. 

3- Aby zapobiec przepełnieniu klimatyzatora wodą, konieczne jest prawidłowe dostosowanie 

zaworu pływakowego, tak aby przy maksymalnym ciśnieniu wody wlotowej poziom wody nie 

przekraczał poziomu przelewu. W przypadku przepełnienia, w celu dostosowania poziomu wody, 

konieczne jest zgięcie pływającego mosiężnego pręta lekko w dół, aby zmniejszyć poziom wody. 

Poziom wody na podstawie powinien być o 1 cm niższy niż jej maksymalne wypełnienie. 

4- Zamontować pokrywę klimatyzatora w odpowiednim miejscu. 

 

Podłączenie klimatyzatora EC 2500 do systemu rurociągów wodnych 

1- Aby podłączyć klimatyzator do sieci wodnej, można użyć wielowarstwowych, ocynkowanych lub 

białych rur o średnicy 1/2 cala. 

2- Podłączyć rurę do sieci rurociągów wodnych z odpowiednimi połączeniami i podłączyć drugą 

stronę rury do pływaka zainstalowanego na klimatyzatorze. 

3- Zamontuj przepusty przelewowe i podłącz rury łączące podstawę klimatyzatora w odpowiednim 

miejscu i odkręć kran, aby napełnić podstawę wodą. 

4- Pływak klimatyzatora jest regulowany fabrycznie, a poziom wody na podstawie klimatyzatora 

będzie wynosił 11 cm w przypadku, gdy klimatyzator jest zainstalowany poziomo, oraz nie wymaga 

żadnej specjalnej regulacji. 

Uruchomienie klimatyzatora 

Po wykonaniu wymienionych kroków klimatyzator jest gotowy do uruchomienia: 

1- Włącz bezpiecznik zasilania.  

2- Najpierw włącz pompę, naciskając przełącznik pompy w dół. Odczekaj 2 do 3 minut, aż wkłady 

staną się całkowicie mokre. 

3- Naciśnij przełącznik „Start” na przełączniku klimatyzatora, aby uruchomić silnik. 

4- Po uruchomieniu należy kontrolować równomierne zwilżanie wkładów, a jeśli nie mokną 

równomiernie, należy wyregulować rynnę dozownika wody za pomocą śrub regulujących. 



  

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  

- Pamiętaj, aby wykonać punkt 2. 

- Wszystkie sześć wkładów celulozowych powinno być dokładnie i równomiernie zwilżonych. 

- Podczas wyłączania klimatyzatora najpierw wyłącz pompę, a potem  kilku minutach wyłącz silnik. 

 

Konserwacja klimatyzatora 

W celu lepszego wykorzystania klimatyzatora, konieczne jest wykonanie następujących kroków pod 

koniec lata: 

1. Odłączyć bezpiecznik elektryczny. 

2- Zdjąć pokrywy z ich miejsca, dociskając, a następnie wypychając je. Otworzyć zawory spustowe (w 

klimatyzatorze EC 2500 również otworzyć złącze podstawy), aby spuścić wodę z podstawy. 

Jednocześnie usunąć zanieczyszczenia z dna podstawy, przecierając szmatką. 

3- Zamknąć główny dopływ wody i odłączyć wąż wodny, aby zapobiec zamarzaniu i uszkodzeniu. 

4- Zdjąć pasek z koła łańcuchowego i umieścić go na respiratorze. 

5- Umieść pokrywy z powrotem na ich miejscu, na klimatyzatorze. 

6- Aby uzyskać lepszą ochronę, należy zaktyć klimatyzator pokrywą. 

Na pokrywie klimatyzatora znajdują się otwory wentylacyjne. Aby zaoszczędzić energię i zapobiec 

przedostawaniu się  powietrza z pomieszczeniach, do kanałów i klimatyzatora, lepiej jest zamknąć 

otwory wentylacyjne klimatyzatora wewnątrz pomieszczenia. 

Ponowne uruchomianie klimatyzatora  

1- Przy ponownym uruchomieniu klimatyzatora należy zdjąć pokrywę klimatyzatora i dobrze umyć 

wkłady wodą. 

2- Oczyścić wnętrze klimatyzatora z kurzu wilgotną szmatką.  

3- Umyć wirnik wentylatora wodą.  

Należy uważać, aby nie zamoczyć wodą  pompy i łożyska wentylatora. 

4- Nasmarować łożyska. 

Umieścić pasek we właściwym miejscu i przetestować go zgodnie z metodą pokazaną na rysunku; 

wyregulować go, jeśli to konieczne. 

Aby wyregulować pas, na początku należy wyjąć pasek z koła łańcuchowego, a następnie poluzować 



śruby pod silnikiem i wyregulować odpowiednie napięcie, przesuwając silnik i dokręcając śruby. 

Następnie umieścić pas na miejscu i ponownie sprawdź jego napięcie. 

5- W klimatyzatorze EC 2500 należy umieścić złącze podstawy w jego miejsce i dokręcić go w celu 

uszczelnienia.  

6- Zamknąć przepust podstawy i włączyć dopływ, aby wypełnić podstawę klimatyzatora wodą. 

7- Zamontować pokrywy na miejscu. Po włączeniu bezpiecznika urządzenie jest gotowe do 

uruchomienia. 

 

Wymiana wkładów 

Aby wymienić wkłady, należy  wykonać następujące czynności: 

1- Zdjąć pokrywy siatki klimatyzatora 

 

2- Zdjąć uchwyty z tyłu podkładki (środkowy uchwyt jest prosty, a górne i dolne uchwyty zawierają 

zakładkę). 

3- Wyciągnąć wkłady ruchem do góry. 

4- W celu wymiany konieczne jest użycie wkładów tej samej wielkości. 

 

5- Przy wymianie należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie wkładów, tak aby rozprowadzacz wody 

znajdował się powyżej i poniżej dozownika wody. 

6- Zamontować uchwyty z tyłu podkładki, na nowej podkładce w wyznaczonych miejscach. 

 

Tabela rozwiązywania problemów 
 

Wada Przyczyna wady Rozwiązanie problemu 

Nie działa włącznik 

klimatyzatora 

Zasilanie jest wyłączone Podłączyć bezpiecznik główny 

Pas wentylatora jest rozdarty 

lub wyciągnięty z koła 

pasowego 

Sprawdzić pas 

Wystąpił problem z 

przewodami elektrycznymi 

Sprawdzić okablowanie 

zgodnie z rysunkami 

Silnik jest wypalony Wymień silnik 

Klimatyzator wytwarza 

dodatkowy hałas i wibracje 

Koło łańcuchowe silnika lub 

wentylatora jest poluzowane 

Dokręcić śrubę koła 

łańcuchowego 

Wirnik respiratora rozluźnia 

się i zacina w urządzeniu 

Wyregulować śrubę i wirnik 

oraz dokręcić śrubę 

Wkłady nie mokną w całości 

Poziom wody na podstawie 

jest niski 

Wyregulować poziom wody na 

podstawie 

Klimatyzator nie jest 

wyregulowany 

Wyrównaj chłodnicę tak, aby 

wystarczająca ilość wody 

docierała do pompy 

Dozownik wody nie jest 

ułożony równo na podkładce 

Wyregulować dozownik wody 

tak, aby woda docierała 



równomiernie do wszystkich 

części podkładki 

Otwory dozownika wody lub 

rury rozprowadzające wodę są 

zablokowane 

Oczyścić dozownik wody i 

otwory rurowe dystrybujące 

wodę 

 

 

Pompa nie dostarcza wody 

 

Przełącznik pompy nie jest 

włączony 

Włączyć pompę 

Wąż pompy nie jest 

podłączony 

Dokręcić wąż zgodnie z 

instrukcją 

Podstawa pompy nie jest 

prawidłowo podłączona 

Sprawdzić pompę 

Pompa jest spalona lub 

uszkodzona 

Wymienić pompę 

W momencie wyłączania 

klimatyzatora woda wycieka 

z przepustu przelewowego. 

Poziom wody na podstawie 

jest wysoki 

Wyregulować poziom wody 

Pływak jest uszkodzony Wymienić pływak 

 

Klimatyzator nie chłodzi się 

dobrze 

Wystąpił problem z systemem 

dystrybucji wody 

Skontrolować  system 

dystrybucji wody 

Wkład jest zużyty Wymienić wkład 

Model 
Wymiary produktu 

Podstawa 

klimatyzatora 
Wymiary wylotu powietrza 

Wlot 

wody 

Położenie węża i złącza 

przelewowego 

H W D K S Q A C B E P Y N F G M 

EC 

1800 
1681 596 1500 100 420 780 700 404 698 368 100 272 596 308 183 - 

EC 

2500 
1876 727 1764 100 525 858 797 439 797 450 100 290 633 500 232 250 

 

Charakterystyka techniczna i wymiarowa  

 

 

 

Model 
Charakterystyka zasilania  

Napięcie; numer fazy 

Charakterystyka dmuchania 

powietrza 

Metr sześcienny na godzinę 

Moc silnika 

kW 

Waga produktu + masa 

wody 

Kg 

EC 

1800 
3ph   380V     8.5A 18000  4 kW 130 + 265 

EC 

2500 
3ph   380V    10A 25000  5.5 kW 320 + 400 

 

 

 

 

 

Rysunek systemu elektrycznego klimatyzatora EC 1800 



 

Rysunek systemu elektrycznego klimatyzatora EC 2500 

 

Warunki gwarancji 

 


