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ПРЕДГОВОР 
 
Ние наистина оценяваме вашата подкрепа в аванс. Нашият въздушен изпарителен 
охладител ще ви донесе полъх на здраве с минимална консумация на енергия. 

Tова ръководство е специфично за Fresco 18APV/адиабатен изпарителен охладител/, 
изработен с прилагането на най-модерните технологии в света за охлаждане с изпарител 
и на съвременната система за управление на производството. За да се гарантира 
оптимална ефективност, ние ви препоръчваме да прочетете внимателно ръководството 
преди употреба. 

Как работи изпарителният охладител 

Изпарителното охлаждане представлява охлаждане  и овлажняване на  въздуха чрез 
изпаряване на вода, при което се абсорбира топлина. Дали някога сте се чудели защо 
чувствате хладен въздух от океана? Това е така, защото горещият въздух обдухва 
водата, при което част от нея се изпарява и поглъща топлина. Изпарителният 
охладител работи на този изпарителен принцип. 

В изпарителният охладител циркулационна помпа поддържа филтърните панели 
напълно напоени. Топлият въздух преминава през филтърните панели и водата 
естествено се изпарява във въздуха. Въздухът се охлажда, тъй като отдава топлина 
необходима, за да се изпари водата. 

                               

Области на приложение на изпарителният охладител на въздуха 

(1) В относително сухи и горещи места 
В повечето от областите, в които трябва да се намали температурата и повиши 
вентилацията се използва нашият продукт, като например търговски центрове, 
супермаркети, офиси, хотели, болници, гари, фитнес зали, изложения, ресторанти, 
танцувални зали, конферентни зали, училище, фабрика и вила. 

(2) В относително влажни места 

Изпарителният охладител на въздуха също така е подходящ за използване при високо 
температурни или отделящи силни  миризми производства, като текстилни фабрики, 
тъкачни фабрики, цехове за щамповане и боядисване, щавене на кожи, обувни фабрики, 
цехове за пластмаса, стоманодобивно и електронно производство, химически заводи. 
Можете да използвате нашия охладител за пълно охлаждане. Той е подходящ и за 
области с най-застоял въздух като салони за игра или дискотеки, кухни, трапезарии или 
хотели, като можете да използвате охладителя за охлаждане и за вентилиране.  
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Характеристики на изпарителният охладител 

(1) Добре проектираната система осигурява най-добър охлаждащ ефект; 
(2) Енергийно ефективни и щадящи околната среда; икономия на повече от 80% от 
електроенергията в сравнение с конвенционалните климатици; 
(3) Патентованият филтърен панел има над 90% абсорбираща способност; 
(4) Високо качествен изолиран алуминиев двигател, с добър амортизационен ефект, 
висока степен на защита IP44, температурно и водоустойчив и с добър външен вид  
(5) Специалните перки на вентилатора произвеждат голям въздушен поток и  създават 
малко шум; 
(6) Филтърните панели са лесни за почистване и поддръжка; 
(7) Патентованите отворен тип водни дифузори осигуряват висока ефективност и стабилна 
доставка на вода; 
(8) Много степени на регулиране на въздушният поток. 
 
 
Технически данни на FR18APV 

МОДЕЛ No. 
 

18APV 

Напрежение  220V-230V 
Честота  50Hz 
Скорости 16 скорости (Инвертор)  
Мощност  1100W 
Макс.дебит на въздуха   18000 m3/h 
Въздушно налягане 180Pa  
Тип вентилатор  Аксиален поток 
Размери на машината 1100*1100*950mm  
Размери на изход въздух 642*642mm  
Размери на охл.панели (675+30) *790*100mm  

Тип контрол LCD стенен контролер и дистанционно  
Разход на вода  15-20 L/h 

Филтърна материя пореста хексагонална  

Ефективна площ  120- 150 м2 
Нетно тегло  70.5kg 

Брутно тегло  80kg 
Шум 73db  

Резервни части:   

Основни компоненти:   

 
Двигател: 
■ Висока ефективност, нисък шум и голяма мощност 
■ Пълна защита- максимално токова, от пренапрежение и от претоварване 
■ Ненадмината надеждност 

 

 

 

 

Контролна платка ИНВЕРТОР: 
■ Микропроцесорен контрол, лесен ъпгрейд, може да се конфигурира според 
изискаванията на клиента 
■ Висока надежност, готовност за използване във всякакви промишлени среди 
■ Високо защитена контролна платка и мрежова система за контрол. 
■ N-часа автоматично почистване и дренажни функции осигуряват възможност 

въздушните изпарителни охладители да доставят чист и студен въздух 
■ Различни допълнителни функции, увеличаване на стойността на продуктите                                                                         
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Сонда за ниво на водата: 
■ Контрол на нивото на водата 
■ Прецизна и точна проверка на нивото на водата  
■ Защита на  циркулационната помпа от работа без вода 

 

 

 

 

 

 

LCD контролер и дистанционно: 
■ За контрол на  захранването и елементите 
■ Голям LCD екран с опростени операции 
■ Mулти функционален микропроцесор с програмиране на  включване / 
изключване 

 
 
 
 
 
Перка: 
■ Изработена от 6 парчета от много твърда и влакнеста пластмаса 
■ Всички елементи могат да се регулират на предпочитания ъгъл  
■ Голям обем въздух 

      
 
 
 
 
Дренажен клапан: 
■ Автоматично дрениране на всеки осем часа 
■ Предотвратява появата на водорасли 
■ Поддържа чисто съоръжението 
■ Почистваща и подсушаваща функция 

 

 

 

Входящ клапан:  

■ Нов тип с постоянен магнитен превключвател 
■ Компактен, дълготраен и надежден 

 
Водна помпа: 
■ Професионална изработка, добро топло-излъчване  
■ Синхронен двигател с постоянен магнит  
■ Мощен, здрав, с голям напор, ниско ниво на шум 
■ Изключителна надеждност при екстремни условия  
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Проверка и настройка преди работа: 

 

1. Дали охладителя е  инсталиран хоризонтално? 
2. Кондензната тръба свързана ли е към машината? 
3. Дали има захранване с вода? 
4. Настроено е ли е нивото на водата във ваната? 
5. Дали захранването е свързано правилно (особено за трифазна машина)? 
6. Ел. захранващият кабел за контролния панел правилно ли е свързан? 
7. Работния ток в рамките на обхвата ли е? 
8. Има ли нежелан предмет във вентилационните канали? 
9. Ел. напрежение в нормата ли е? 
10. Има ли забележимо вибриране на охладителя по време на работа? 
11. Има ли някакъв чужд предмет във ваната? 

 

Важни забележки 

1. Най-добрият ефект се постига, когато устройството се използва на добре 
проветриво и сухо място, където машината отнема 100% чист въздух отвън, без 
рециркулация . 

2. Избягвайте подаване на охладения въздух в затворено пространство. Трябва да има 
отвор с подходящ размер за обмен на въздуха или да се използват смукателни 
вентилатори. 

3. За места без смукателна вентилация, за всеки 3600 m3/ч охладен въздух е 
необходима 0,8 m2 смукателна решетка . При използване на принудителна 
смукателна вентилация, дебитът на тази система не трябва да бъде по-малко от 
85% от вкарвания охладен въздух 

4. Дръжте машината далеч от заваръчни искри или друг източник на огън по време на 
инсталирането и когато работи. 

5. Устройството трябва да се тества и настройва. Например: нивото на водата се 
регулира преди работа. Уверете се, че машината работи в рамките на номиналните 
електрически стойности. 

6. Уверете се в правилното окабеляване на захранването и управлението. Кабела за 
захранването не трябва да бъде по-малко от 1,5 mm2. За машината използвайте 
отделно захранване, а не свързване към други уреди. 

7. Напрежението за захранването трябва да се отклонява не повече от 10% от 
номиналното  напрежение. По-ниско напрежение може да доведе до колебания в 
работата на двигателя и ненужни чести стартирания и спирания. Дългосрочните 
колебания на напрежението ще предизвикат повреди в двигателя. 

8. Контролерът и кабела да се държат далеч от източници на силни електронни и 
магнитни смущения, например честотен конвертор,температурен регулатор, високо 
честотен отоплителен кръг или двигател с висока мощност . Избягвайте 
окабеляване на захранващи линии успоредно на тези източници. В случай на 
невъзможност , трябва да  бъдат на разстояние повече от 30 см от паралелен 
източник на смущения. 

 
Проверка и подготовка преди инсталиране 

(1) Проверка на компонентите и документацията (например: инструкция, сертификат и 
работна карта) от опаковъчният лист. Ако има нещо липсващо или е повредено, да 
остане както е било и да се  докладва на производителя или местния дистрибутор. 

(2) Проверете захранването дали е с необходимото напрежение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. 00GB1104 

 
 



Systema S.p.A. Evaporative Cooler 

Начини на инсталиране 

(1) Охладителят може да бъде инсталиран върху външната стена, със страничен дифузьор (клапа 
с електрическа задвижка може да бъде използвана за покриване на по-голяма площ); 

(2) Охладителят може да бъде инсталиран на покрива с многостранен въздушен дифузьор 
минаващ през покрива и влизащ в помещението  

(3) Един или повече охладители могат да бъдат инсталирани на покрива или външната стена, 
свързани към канал за равномерно доставяне на охладен въздух в стаята или на желаното 
място  

(4) Няколко охладители могат да бъдат инсталирани на покрива или на външната стена, свързани 
в един общ канал захранен с вентилатор в случай на необходимост. 

              
1)  СТЕНА 

                  

 

 
2) ПОКРИВ 

     

 

План карта на изпарителен охладител инсталиран                             Диаграма на инсталиране на покрив 

на бетонов покрив                                                                                     /стоманена структура, структура със плочи/     
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3)Диаграма на захващането: 

        

 

4) Диаграма на каналният адаптор:

 

трябва да бъде подготвена в канала 

ВАЖНО: Както е посочено по-горе, поддържащи носачи са четири заварени 
стоманени тръби, свързани с вътрешната страна на четирите монтажни отвора на 
дъното на охладителя. 
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Схема на основната платка 18APV 

 

Съвети за по-добра работа 

(1) За въздуховод използвайте поцинкована ламарина, неръждаема стомана или 
пластмаса. 
(2) Въздушният дифузор трябва да се инсталира в местата, където е необходимо 
охлаждане. 
Избирането му става в зависимост от охлаждания обем и скоростта. Дифузорът може да 
бъде изработен от алуминий, сплав или дърво и вида може да се избере в зависимост от 
конкретната ситуация. Препоръчваме единични и двойни решетки. Средната скорост в 
тръбата трябва да бъде  3-6 м / с. Наличието на въздушно течение може да се 
контролира чрез регулираща клапа. 
(3) Размерите на въздуховода зависят от скоростта на потока; скоростта на потока в 
основната тръба се поддържа в рамките на  6-8 м /с, докато в разклоненията е 4-5м /с и 
3-4 м/с  в края. 
(4) Каналната система се изисква да бъде възможно най-къса и да се съхранява гладка, 
за да няма шум и за перфектен въздушна тяга. За да се намали съпротивлението на 
потока, радиусът на кривината, да не е по-малък от 1,5 пъти ширината на канала. 
(5) Въздуховодът не трябва да бъде много дълъг, максималната дължина е двайсет 
метра. 
(6) Използването само на прав канал е много по-добро. За намаляване на пада на 
налягането, се въздържайте от някои ненужни кривини и клонове . 
(7) Опитайте се да използвате моторен дифузор в канала. Въздуховодът трябва да се 
проектира така, че да е  възможно най-кратък. 
(8) Според дебита на въздуха, размерите на канала са различни в отделните клонове. 
(9) Въздуховодът и охладителят трябва да бъдат свързани с гъвкава връзка. 

  (10) Ако има проектирани няколко клона, може да се използват регулиращ вентил и 
контролер за да се регулира обема на въздуха докато достигне проектните изисквания. 
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Инструкция на стенен термостат контролер   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функции 

Тип охладител 
 

Изсмукване Функции на RTC 
Предварително 
охлаждане 

 

Интелигентно 
почистване 

Почистване 
при 
изключване 

Авто 
почистване 

1 фаза/2 скорости ○ 
(RTC функции: 
Контрол на 
относителната 
влажност и на 
температурата) 
Ако стенния 
контролер е с 
термостат, тогава 
поддържа RTC 
функциите 

˖ ○ ˖ √ 

1 фаза/3 скорости ○ ˖ ○ ˖ √ 

3 фази/1 скорост ○ ˖ ○ ˖ √ 

3 фази/2 скорости ○ ˖ ○ ˖ √ 

1 фаза/16 
скорости 

○ ˖ ○ ˖ √ 

1 фаза/Инвертор √ ˖ ˖ ˖ √ 

○ означава: без тази функция  ◎ означава: с функцията, но по подразбиране е изключена.  

√ означава: с тази функция, и по подразбиране е включена 

1.  Включено/ Изключено 

1)  Натиснете бутона              за ръчно включване или изключване на изпарителния 
охладител. 

2)   Задръжте бутона                  за 5 секунди за рестарт- стенният контролер ще възвърне  
предварителните си фабрични настройки,. 

2.  Настройка на часовника 

Настройте часовника на стенния контролер преди всякакви други настройки на 
програми. На картинката  2-1, текущото време е 12:00. Настройката е, както следва: 

 
1)Натиснете бутона                - часа ще мига. Използвайте            за промяна на часовете.  
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2) Натиснете бутона                     отново и ще започнат да мигат минутите. Използвайте 

                     за промяна на минутите. 

3) Натиснете бутона веднъж за край на настройката. 

 

 
      Картина 2-1 показва текущото време 

 
Картина 2-3 промяна на минути 

  

3. Вентилатор   

Бутона                   се използва  за избор на функцията VENT (свежият въздух ще бъде доставен 
в помещението, но не e охладен). 

Натиснете бутона                   за включване или изключване на вентилатора. 

Натиснете бутона                   за включване или изключване на функцията изсмукване 

Веднъж  избрана една от функциите             или               , контролера ще поддържа постоянна 
скоростта на вентилатора. За намаляване или увеличаване на скоростта на вентилатора се 
натискат бутони 

Забележка: За защита на двигателя, когато се превключва между и , двигателят 
спира за 25 секунди и след това тръгва.          

 Картина 3-1 работи на VENT                               Kартина 3-2 работи на EXHAUST 
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       4.Охлаждане 

COOL функция ще стартира помпата, която изважда водата от ваната, за да намокри 
охладителните панели. Охладеният въздух ще бъде доставен.  

Натиснете бутона                     за включване или изключване на СООL функцията. 

Когато натиснем бутон                      , ако нивото на водата в резервоара е ниско, помпата ще 
спре докато водата е недостатъчна. Иконата COOL ще мига на екрана, което означава, че 
помпата е спряла в момента. 
Забележка: Когато стартираме функцията СООL, защитата на помпата от 
недостиг на вода също се включва.  
 

MANUAL 
 

 

 

16   : 35 

 

 

 

 
             Картина 4-1 работа на Vent и СООL                            Картина 4-2 помпата спира(ниско ниво) 
 
 

 5.  Почистване 

Функцията източване води до почистване на охлаждащия панел, включване на 
изпускателния вентил и източване на мръсната вода  

Натиснете бутона              за включване или изключване на СLEAN функцията. Функцията 
източване се активира за 5 минути и спира автоматично след това. Когато източваме, 
нивото на водата ще намалее бързо, така че ако е действаща все още COOL функцията, 
помпата ще спре автоматично, за да се предпази двигателя и ще заработи отново, когато 
спре функцията източване и имаме достатъчно вода . 

 
Картина 5-1 работа на VENT, COOL и CLEAN 
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6. Автопочистване 

Когато функциите FAN и COOL са включени заедно за N часове (N може да се настрои), 
въздушният охладител ще включи почистващата функция, ще изхвърли мръсната вода от 
резервоара и ще напълни чиста вода автоматично. 

По подразбиране цикъла за автопочистване е 8 часа. 
 
                              
Натиснете бутона             за настройка на цикъла автопочистване, натиснете               
за 3 секунди , автопочистването ще бъде 00->04 ->08 ->16 -> 32 ->48 -> 00 (в 
часове). Ако автопочистващият цикъл  е 00h, автопочистването е изключено. 

Когато настройвате автопочистващия цикъл, на екрана се показва цикъл за 
автопочистване (вижта картина 6-1), Автопочистващият цикъл е 8 часа. Времето ще 
изчезне при финиширане на настройката. 

Забележка: Автопочистването стартира само когато работят заедно функциите FAN 

и COOL. 

                                          

                                                 Картина 6-1 автопочистване 8 часа 

7.Клапа (Swing) 

. Забележка: Ако няма електронен въздушен дифузор (клапа , тази функция не е налична. 

Swing функция означава кръгова промяна на посоката на въздуха. 

Натиснете бутона             , за да може да се включи или изключи функцията SWING. 

 

                                        Картина 7-1 заедно VENT,COOL и SWING 
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8.Таймер 

Можете да включите / изключите функцията програмиране                 , стенният регулатор 
ще работи според последната настройка преди изключване. 
Функция TIMER може да работи в няколко режима, методите за настройка са едни и същи 
във всички режими на работа, да вземем за  пример ръчен режим (MANUAL). 

8.1 Настройка на таймер- включване  
Процесите са както следва: 
 
1) Натисни бутона                  , екрана ще показва"--:--", "ON" мига, означава че функцията 
таймер - включен не е настроена, като на картина 8-1. 
 
2) Натисни бутона                 , "--:--" се сменя на "00:00"и часа мига, използвай бутон                  
, за да смениш часа като на картина 8-2. 
 
3) След това натисни бутон               ,часът спира да мига и започват да мигат минутите, 
използвай бутон                   ,за да смените минутите като на картина 8-3. 
 
 
 
4) Натисни отново бутон              , край на настройката, екрана показва текущото време 

16:35 и "ON", означава че настройката на таймер - включване  е приключила, както на 
картина 8-4. 

 

Картина 8-1 таймер вкл.                             Картина 8-2 настройка на часове  

 

                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 8-3 настройка на минути                                                                   Картина 8-4 край на настройката 

8.2 Настройка на таймер - изключване  
Процесите са както следва: 

1) Натисни бутона , екранът ще показва "18:40", "ON" мига, означава, че машината ще се 
включи в 18:40, виж снимката на 8-5. 
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16   :   35 

 

 

 

  

16   :  35 

 
 

  

 
 

 

16   :  35 
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2) Натисни бутона                 и на екрана ще се покаже"--:-", "OFF" мига, означава 
че функцията програматор - изключен  е настроена, виж картина 8-6. 
 
3) След това натисни бутона                 "--:-" се сменя на "00:00", часът мига, 
използвай бутон                       , за да смениш часа, виж картина 8-7. 
  
 
4) Натисни бутон              ,часът спира да мига, минутите започват дамигат, 
използвай бутон                    ,  за да смениш минутите, виж картина 8-8. 
 
5) Натисни отново бутон               , край на настройката, екрана показва 
текущото време 16:35 , "ON" и "OFF", означава че настройката на таймер 
включване и таймер изключване са приключили, виж картина 8-9. 

 
 
 
    Картина 8-5 настройка програматор вкл.                      Картина 8-6 настройка  програматор изкл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
  
                Картина 8-7 настройка на часа                                   Картина 8-8 настройка на минути  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Картина 8-9 край на настройката на таймер вкл./изкл. 
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8.3 Отмяна на таймера 

Процесите са както следва: 
1) Натисни бутона           , екранът ще показва "18:40", "ON" мига, означава, че машината ще се 
включи в 18:40, виж снимката на 8-5. 

2) Натисни бутона            , екранът ще показва "23:30", "OFF" мига, означава, че машината 
ще се изключи в  23:30; виж снимката на 8-10. 
 
3) След това натисни бутона             , на екрана се показват мигащи "ON" , "OFF", и "—:-", ще 
се отмени функцията таймер; виж снимката на 8-11. 
 

4) Натисни бутона          , ще се отмени функцията таймер, на екрана просто се показва 
текущото време, не настройка за включване и изключване;

 

Картина 8-10 настройка за край на програмирането 

 

 

Картина 8-11 отмяна на настройката 

 

 

MANUAL 
 

 

 

16   : 35 

 
J 

Картина 8-12 отмяна на функция програмиране 
 

 

9. РЕЖИМ 

Забележка: Тази функция не се прилага за всички машини, тя е в сила само за 
изпарителен охладител на въздуха с функция за контрол на относителната 
влажност и на температурата. Ако вашето управление не поддържа контрол на 
относителната влажност и на температурата, на екрана ще се показва 00 °С и 
00% (виж.картини 9-1 и 9-2) 
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Картина 9-1 не поддържа контрол на температурата      Картина 9-2 не поддържа контрол на 
влажността 

С натискане на  бутона  за 3 секунди, може да превключвате работните режими на 

въздушния охладител, това са MANUAL, AUTO°C, AUTO%. 

1.   РЪЧЕН РЕЖИМ ( Manual) 

От стенният контролер натискаме бутона             докато се покаже MANUAL в горния ляв 
ъгъл на екрана. Текущата температура и относителната влажност на въздуха ще бъдат 
показан на екрана. Ако вентилаторът е включен, стенният контролер ще покаже 
постоянна скорост на вентилатора, посочена на графика в долната част на екрана.

Ако водата в резервоара е достатъчна с натискане на  бутон            , ще се включи или 
изключи помпата. 
 

2.  РЕЖИМ  АВТО °C (AUTO°C) 
При режим AUTO°C, стенният контролер ще регулира скоростта на вентилатора и помпата ще 
работи за поддържане на предварително настроените температури. Когато управлението е на 
режим AUTO°C, на екрана се показват иконите AUTO°C, FAN и COOL; функциите FAN и COOL ще 
се включат автоматично, използвайте бутони             за промяна на скоростта на вентилатора.
  

 

Както е показано на картина 9-3, текущата температура е 27°C, настроената температура е 
25°C, функциите FAN и COOL са включени. 

По подразбиране температурата в режим AUTO°C е 25°C, ако искаме да я променим, 
натискаме бутон             , настроената температура ще мига, както на картина 9-4, с бутон                        

    се сменя тази температура, натискаме отново бутон , настройките са  

завършени.Температурата е променена на 23°C. (както на картина 9-5). 
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      Картина 9-3 режим AUTO°C                                                 

Картина 9-4                                    Картина 9-4 настройка на температурата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Картина 9-5 край на настройката 

3.   РЕЖИМ АВТО % (АUTO% ) 
При режим АUTO%, стенният контролер ще регулира скоростта на вентилатора и помпата ще 
работи за поддържане на относителната влажност. 

Когато управлението е на режим AUTO%, на екрана се показват иконите AUTO%, FAN и COOL , 
FAN COOL ще се включат автоматично, използвайте бутони            за промяна на скоростта. 

 
Както е показано на картина 9-6, текущата относителна влажност е 56%, настроената относителна 
влажност е 60%, функциите FAN и COOL са включени. 

По подразбиране относителната влажност при режим AUTO% е 60%, ако искаме да я променим, 
натискаме бутон           , настроената относителна влажност ще мига, както на картина 9-7, с  

бутон             се променя, натискаме отново бутон , настройките са завършени/както на 
картина 9-8/.Относителната влажност е променена на 57%. 
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Картина 9-6 режим AUTO% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Картина 9-6 настройка на отн.влажност 
 

 
Картина 9-8 настройки завършени 

10. РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ 

Възможен е ако стенният контролер е проектиран да дава възможност за насищане на 
охлаждащите панели на охладителя преди вентилаторът да е включен. По подразбиране 
режима на предварително охлаждане е изключен. 

 

При състояние  на изключен контролер натисни бутон            и бутон             за 5 секунди, 
може да се включи или изключи режим охлаждане(Картина 10-1 и 10-2). Ако режимът на 
охлаждане е включен, натисни бутон                   , охладителят ще работи както следва: 

 
(1) Ако нивото на водата е ниско, резервоарът се напълва автоматично. На екрана мига 
иконата FAN  (като на снимка 10-3). 
(2) 2 минути по-късно, помпата започва да работи и насища филтърните панели, ако нивото 
на резервоара е още ниско предварителното охлаждане ще бъде спряно и ще стартира 
вентилиране. 
(3) 1 минута по-късно, помпата спира и тръгва вентилаторът, на екрана мига иконата FAN. 
Забележка1: Режим „Предварително охлаждане” няма да се активира, ако FAN бъде стартиран 
отново малко след изключване. 
Забележка 2: Настройките на режим „Предварително охлаждане” ще се съхранят автоматично и 
продължават да се използват при следващото рестартиране. 
Картина 10-1 включване на режим                               Картина 10-2 изключване на режим 
„Предварително охлаждане”                                      "Предварително охлаждане”
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Картина10-3 функция „Предварително охлаждане” е стартирана  

11. РЕЖИМ ИНТЕЛИГЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ 

Забележка: Тази функция не се прилага за всички машини, прилага се само при 
въздушни охладители с EXHAUST функция. Препоръчваме ви да се консултирате 
с продавачите, преди да оперирате с тази настройка. 

 
Ако стенният контролер е предназначен за интелигентен режим на почистване, когато бъде 
включен този режим, двигателят ще работи в противоположна посока и охлаждащите плочи 
са потопени. По подразбиране интелигентният режим на почистване е изключен 
 
При състояние  на изключен контролер с натискане на  бутон             и бутон            за 5 
секунди, може да се включи или изключи режим интелигентно почистване 

Ако режимът на интелигентно почистване е включен, с натискане на бутон                 , 
охладителят ще работи както следва: 
 (1) Двигателят ще работи в противоположна посока и ще изхвърля въздух. 
Ако в момента изпарителят вентилира, функцията вентилация ще бъде спряна.25 секунди 
по-късно, функцията изхвърляне ще заработи автоматично. Ако в този момент работи в 
режим  COOL , дренажният кран ще отвори автоматично, ако още не се предприемат 
действия за източване. 
(2) 5 минути по-късно, дренажният кран ще се затвори (ако е бил отворен), въздушният 
охладител възстановява състоянието си преди почистване. 
Забележка: Настройките на режим интелигентно почистване ще  се съхранят автоматично и 
продължават да се използват при следващото рестартиране. 
 

Картина 11-1 включване на режим 
интелигентно почистване 
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        Картина11-2 изключване на режим интелигентно    
почистване 
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12. РЕЖИМ ПОЧИСТВАНЕ ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ  

Ако вашият стенен контролер е конструиран с функция за режим почистване при изключване ,  
охладителят ще стартира автоматично почистващата функция когато  изключи. По подразбиране 
режим почистване при изключване е забранен.  

При състояние  на изключен контролер с натискане на  бутон               и бутон             за 5 
секунди, може да се включи или спре режим почистване при изключване. Ако режим 
почистване при изключване е включен, охладителят ще работи както следва: 

(1) Всички функции ще бъдат забранени с изключение на функция почистване и на стенния 
контролер ще се показва икона CLEAN. 

(2) 5 минути по-късно, функцията почистване ще спре автоматично. На екрана не се показва 
нищо. 
Забележка: Настройките на режим почистване  при изключване ще се съхранят автоматично и 
продължават да се използват при следващото рестартиране. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картина12-1 включване на режим                         Картина 12-2 изключване  на режим                                               
”Почистване при изключване”                                  „Почистване при изключване”                                                            
 
                                           

13. ПОЯСНЕНИЯ 

Мига икона COOL  
Мига икона COOL(както на картина 4-2), показва ниско ниво във водният 
резервоар. 
С цел защита на помпата, помпата ще спре и ще заработи отново, когато 
водата е достатъчна. 

Мига икона FAN  
Когато мига икона FAN (както на картина 10-3), това означава, че охладителят е 
на предварително охлаждане, помпата работи за 1 минута, вентилаторът 
автоматично се включва. Ако нивото на водата е твърде ниско, въздушният 
охладител ще добавя вода автоматично. 
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14. НЕИЗПРАВНОСТИ 

E1 

"E1" мига, (както на картина 14-1)индикира претоварване на ел.захранването – 
максимален ток . Моля изключете захранването и го проверете. 

 
Картина 14-1 максимално токово претоварване 

  E2 

 "E2" мига, индикира превишаване на напрежението на въздушния охладител (повече от   
  265V). Моля изключете захранването и го проверете. 
  E3 
 "E3" мига, индикира ниско напрежение на въздушният охладител(по-ниско от 140V или   
  отпадане на фаза). Моля изключете захранването и го проверете  
   E8 

"E8" мига, индикира, че стенният контролер не получава сигнал от въздушния охладител, 
опитайте да извадите кабела и го включите отново; обърнете внимание за добра връзка 
на комуникационният интерфейс. 

.  E9 

"E9" мига, индикира че има проблем с подаването на вода, ако искането за захранване с 
вода не може да бъде завършено в рамките на 15 минути, моля изключете функция 
COOL и проверете системата за водоснабдяване. Рестартирайте функция COOL, 
машината ще си добави вода отново и ще  може да се реши проблема, причинена от 
недостатъчно количество вода. 

Поддръжка 

(1) Важно е да се отбележи смяната на водата, докато охладителят е в работен режим, за 
да се избегне образуването на котлен камък. 
(2) Филтърните панели трябва да се почистват по-често, за да се запази ефективността 
на охлаждането. Не използвайте вода с температура над 40 ° C. За да се почисти праха 
върху плочите, може да се използва мека почистваща четка,. 
(3) Водоснабдяването да се изключва, за да се избегне появата на бактерии, както и в 
студено време. Препоръчва се също покриване за защита на охладителя в прашни и 
заснежени градове. 
 
Почистване: 
 

(1) Всички модели охладители от серията имат функцията авто-почистване (охладителят 
ще включи функцията авто-почистване след достигане на 8 часа под постоянно електро 
захранване) 
(2) Съветваме ви да почиствате филтърните панели всеки месец, за да се запази 
охладителят в най-добро състояние.  

Вода и ел.захранване 

(1) Водата трябва да е чиста, често се използва чешмяна вода като налягането на 
водоизточника повече от един 1 бар 
(2)На входа на водата задължително трябва да има спирателен кран и разглобяема 
връзка. 
(3)Захранващото напрежението на мрежата да бъде между 200 - 240V. 
(4)На захранващата електрическа линия трябва да има автоматичен прекъсвач и 
дефектно токова защита за предпазване от късо съединение, претоварване и 
електрически шок. 
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Systema S.p.A. Evaporative Cooler 

Температура на подавания въздух от изпарителния охладител 
 

Т охладен °C 

Относителна влажност(%) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Т външно °C 

10 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.6 9.4 

15 6.6 7.8 8.8 9.8 10.8 11.7 12.6 13.4 14.3 

20 10.1 11.4 12.8 13.9 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 

25 13.4 15.0 16.6 18.0 19.4 20.6 21.8 22.9 24.0 

30 16.6 18.6 20.4 22.0 23.6 25.0 26.4 27.7 28.9 

35 19.8 22.2 24.2 26.2 28.0 29.6 31.0 32.4 33.7 

40 23.0 25.6 28.1 30.4 32.3 33.9    

45 25.9 29.2 32.0 34.3      

50 29 32.7 35.8       

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
 

Настоящото ръководство за отстраняване на неизправности е предназначено да отговори на най-
често срещаните симптоми и в никакъв случай не е изчерпателно. Ако не можете да отстраните 
проблемите, повикайте квалифициран сервизен персонал. Само квалифициран електротехник 
трябва да извърши електрическите дейности. Изключете всички захранвания на охладителя 
преди да се опитате да отстраните някой от следните симптоми. 

Номер Симптом Възможна причина Мярка 
1 Уредът не 

стартира или не 
подава въздух 

Няма ел.захранване :                     
A.Изгорял предпазител       
B. Изключил АП.                          
C. Дефектно токова защита 
изключила                                   
D. Кабел изключен или 
повреден 

Провери захранването:  
A.Смени предпазителя  
B.Рестартирай АП 
C.Рестартирай дефектно токова 
защитаI  
D.Включи кабела или го замени, 
ако е повреден. 

  Прегрял двигател Рестартирай след като изстине 

  Замръзнал двигател Смени двигателя 

  Двигателя се върти свободно Смени кондензатора 

2  Недостатъчни отдушници  Отворете прозорци или врати 

 

 

 

Уредът стартира, 
но въздухът e 
недостатъчно 

Недостатъчна вода - панелите 
са сухи:                                        
A/.Запушени охлаждащи 
панели                                        
B/.Сухи ивици върху панелите 
C/. Големи сухи петна върху 
панелите                                    

D/.Не работи помпата  
E/.Разхлабени водни връзки 

Провери системата за 
разпределение на водата :  
A.Почисти или замени панелите  
B.Провери нивото на водата  
C.Увери се, че охладителят е 
нивелиран  
D. Почисти или замени помпата  
E. Провери за течове и ги отстрани 

3 Мухъл или 
неприятна 
миризма 

 

 

 

Застояла вода във ваната Източи водата, промий и почисти 
ваната 

 

 

Панелите са плесенясали или 
запушени 

Замени панелите 

 

 

Панелите не са напълно 
мокри преди включване на 
охладителя 

Включи помпата преди стартиране на 
вентилатора 

4 Чукане, 
тракане или 
стържещ звук 

 

 

Разхлабени части Провери и затегни, където е 
необходимо 

 

 

Перката на вентилатора е 
хлабава или трие някъде 

Провери и настрой, или подмени  



5 Водни капки 
във въздушния 

потока  
 
 

 

Твърде много вода е 
доставена на охлаждащите 
панели 

Уверете се , че панелите са 
правилно позиционирани в рамката  
и изпарителят е нивелиран. Ако е 
необходимо, да се намали притока 
на вода към панелите чрез затягане 
на винта на ограничителната скоба 

намираща се на маркуча на помпата 

 

 

Външната влажност е много 
висока или вали дъжд 

Използвай охладителя само на 
вентилатор(изключи помпата) или 
преустанови използването му, 
докато  нивото на външната влажност 
е високо 

19.      Гаранция 

Изпарителният охладител е с една година гаранция от датата на закупуване на продукта 
при нормални условия на експлоатация 

Една година покритие , което се отнася за всички компоненти и аксесоари, 
предоставени от компанията Systema S.p.A. 

S.p.A. Via San Martino 17/23 S. GIUSTINA IN COLLE (PD) loc. Fratte Fontane Bianche 
PADOVA - 

ITALY 

Tel 0039 0499355663 - Fax 0039 0499355699 

E-mail: systema@systema.it technical information - http://www.systema.it business 

information 
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