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Hvala, ker ste izbrali JONIX duct napravo.

Ta priročnik vsebuje informacije potrebne za prevoz, namestitev, uporabo in
vzdrževanje kanalskega ionizatorja JONIX duct.

Nepravilna namestitev naprave in / ali neupoštevanje navodil v tem priročniku
lahko razveljavi garancijo, ki jo proizvajalec izda za svoje izdelke.

Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli neposredno in / ali posredno škodo, ki jo
povzroči nepravilna namestitev ali škoda, ki jo povzročijo enote, ki jih namesti
neizkušeno in / ali nepooblaščeno osebje. Ob nakupu preverite, ali je naprava
nedotaknjena in popolna.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti v primeru osebnih poškodb ali
materialne škode, ki je posledica nepravilne uporabe naprave ali neupoštevanja
navodil za varno uporabo, navedenih v tem priročniku. V takem primeru bo
garancijski zahtevek razveljavljen.

Morebitne pritožbe je treba vložiti pisno v roku 8 dni od prejema blaga.

Za več informacij, prenos priročnika ali video navodila vas vabimo, da obiščete
www.jonixair.com.
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1 - SPLOŠNE INFORMACIJE

1.1 TABLICA S SERIJSKO ŠTEVILKO

Oprema, opisana v tem priročniku, ima tablico z podatki o

opremi in proizvajalcu:

Kanalski ionizator JONIX duct je skladen z direktivami
2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE in nadaljnimi
uredbami le teh.

Fabbricante JONIX S.R.L.
Viale Spagna, 31/33
35020 Tribano (PD)

Nome del JONIX ductprodotto

Descrizione del Dispositivo per la sanificazione attiva
prodotto e purificazione dell’aria

Codice
70MICxxprodotto REF

Numero di
serie SN xxxxxxxxxxxx

Alimentazione 230V / ~1 / 50Hz

Max Corrente xx Aassorbita

POMEMBNO OPOZORILO

JONIX duct naprava je zasnovana in izdelana za sanacijo zraka v
stanovanjskih okoljih (domovih, pisarnah, trgovinah), ki so nezdružljivi s
strupenimi in vnetljivimi plini. Zato je strogo prepovedano uporabljati
napravo v okoljih, kjer je zrak zmešan in / ali spremenjen z drugimi
plinastimi spojinami in / ali trdnimi delci. Uporaba naprave za namene, ki
niso predvideni in niso v skladu s tistimi, opisanimi v tem priročniku, bo
proizvajalca in njegove distributerje takoj oprostila kakršne koli
neposredne in / ali posredne odgovornosti.

1.2 ODGOVORNOST

Neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje proizvajalca oprosti odgovornosti. Za
vse informacije, ki niso vključene ali jih ni mogoče razbrati iz Priročnika, se obrnite
neposredno na proizvajalca.

JONIX srl
Viale Spagna 31/33

35020 Tribano - PD - Italy
http://www.jonixair.com

Zlasti če je vzdrževanje opreme izvedeno na način, ki ni v skladu s priloženimi navodili, ali na način,
ki ogroža integriteto ali spreminja funkcije, je družba JONIX srl oproščena odgovornosti za varnost
ljudi in nepravilno delovanje sistema opreme.
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1.3 SIMBOLI

Prosimo, bodite pozorni na naslednje simbole in njihov pomen. Poudarjajo
posebne informacije, kot so:

POZOR: Nanaša se na integracije ali predloge glede pravilne uporabe
naprave.

NEVARNOST: Nanaša se na nevarne situacije, ki so lahko posledica
uporabe naprave, da se zagotovi osebna varnost.

PREPOVEDANO: Ta simbol se nanaša na postopke, ki se jim je treba v
vsakem primeru izogniti in so zato prepovedani.

NEVARNOST VISOKE NAPETOSTI!
Ne odpirajte ali odstranjujte nobenih vrat ali zaščit pred odklopom
električnega napajanja.

POZOR!
Uporaba zaščitnih rokavic je obvezna.

ODPADKI IZ ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME.
Prečrtani simbol smetnjaka na nalepki opreme pomeni, da je oprema
skladna z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).
Odmet opreme v okolje ali nezakonito odlaganje opreme je po zakonu
kaznovano.

2 - OPOZORILA IN SPLOŠNE PREPOVEDI
Ta navodila so del naprave, zato jih je potrebno skrbno hraniti
skupaj z napravo, tudi če se ta proda drugemu lastniku ali
uporabniku. Če se navodila poškodujejo ali izgubijo, se obrnite na
JONIX srl za drugo kopijo ali pa dokument prenesite s spletnega
mesta www.jonixair.com.

Popravila in vzdrževalna dela mora izvajati pooblaščeno osebje JONIX srl ali
usposobljeno osebje v skladu z določbami tega priročnika. Naprave ne
spreminjajte ali posegajte v njo, saj to lahko povzroči nevarnosti in škodo
za ketere proizvajalec naprave ne odgovarja.

Po odstranitvi embalaže preverite, ali je vsebina nedotaknjena in popolna. V
primeru neskladnosti se obrnite na podjetje, ki vam je prodalo napravo.
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Pri namestitvi in uporabi tega izdelka morate obvezno upoštevati zahteve in
navodila, navedena v teh navodilih.

JONIX srl ne prevzema odgovornosti za škodo, povzročeno ljudem, živalim
ali premoženju zaradi napak pri namestitvi, prilagajanju in vzdrževanju ali
nepravilne uporabe.

Upoštevajte, da uporaba izdelkov, ki potrebujejo električno energijo, vključuje
upoštevanje nekaterih ključnih varnostnih pravil, kot so:

Ta naprava ni namenjena za uporabo ljudem (vključno z otroki) z
zmanjšanimi fizičnimi, duševnimi ali senzoričnimi sposobnostmi ali brez
izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost,
nadzira ali poda navodila za uporabo naprave. Upoštevajte ustrezne
varnostne ukrepe, da otrokom preprečite dostop do naprave.

Naprave se ne dotikajte, če ste bosi ali z mokrimi/vlažnimi deli
telesa.

Ne izvajajte nobenih vzdrževalnih del ali čiščenja, ne da bi najprej
napravo odklopili iz omrežja, tako da glavno sistemsko stikalo
prestavite v položaj “OFF”.

Ne spreminjajte varnostnih mehanizmov naprave brez predhodnega
dovoljenja in navodil proizvajalca naprave.

Električnih žic, ki prihajajo iz naprave, ne vlecite, odklopite ali
zvijajte, tudi če je odklopljena iz omrežja.

Na napravi ne odlagajte nobenih predmetov.

Do not spray or throw water or other liquids directly onto the device.

Ne odpirajte stranic za dostop do notranjih delov naprave, ne da bi
prej sistemsko stikalo postavili v položaj „OFF“.

Embalažnih materialov ne puščajte na dosegu otrok, ker so lahko
potencialno nevarni.
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3 - OPERACIJSKI SISTEM

Ta naprava za razkuževanje z izkoriščanjem fizikalnega procesa ionizacije spodbuja
nadzorovano tvorjenje določenih ionskih vrst (električno nabitih vrst) v zraku z
elektrostatičnim poljem, kar simulira naravni proces, ki običajno poteka s sončnim
sevanjem, mehanično ali zaradi drugih fizičnih pojavov.
Posamezne proizvedene ionske vrste so se izkazale za še posebej učinkovite kot
razkužila v zraku in na površinah, poleg tega pa so zgodovinsko in znanstveno
dokazane, da so koristne za ljudi, zlasti tiste z negativnim električnim nabojem (ki izvira
iz posameznih ali majhnih skupin molekul, ki prejme elektron).
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Najpomembnejše značilnosti naprave Jonix duct so:
• Visoka učinkovitost: zmanjšanje bioobremenitve in hlapnih organskih

spojin do 99% v primerjavi z začetno koncentracijo;
• Nizka poraba energije: od 20 do 40 VA;
• Odstranjevanje neprijetnih vonjav: odstrani vonjave iz zraka, ki gre skozi

napravo;
• Naravni proces: ne uporablja ali proizvaja ostankov kemičnih substanc.
V napravi JONIX duct se uporabljajo ionizirajoče enote nove generacije, za katere
je značilna visoka učinkovitost in selektivnost, ki ne povzročajo bistvenega
povečanja neželenih stranskih produktov, kot so ozon ali dušikove spojine, v
dražilnih ali celo strupenih količinah. Naloga sistemov za razkuževanje kanalov
JONIX duct, namenjenih za vgradnjo v različne tipe prezračevalnih sistemov, je
zmanjšanje bakterijske obremenitve in saniranje zraka, vnesenega v okolje, ter
izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Uporabljajo se lahko za sanacijo
strojev in prezračevalnih kanalov ali za zmanjšanje vonja v okoljih, kot so kuhinje,
obrati za predelavo rib in mesa itd. Moduli JONIX duct so sestavljeni iz krmilne
elektronike, znotraj izoliranega ohišja in pogonov: ionizirajočih enot, ki so
izpostavljene zračnemu toku. Elektronika na napravi lahko sproži alarme na
centralni nadzorni sistem v realnem času, v primeru okvare ionizirajočega sistema.
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V napravo JONIX je zato enostavno vgraditi programski vmesnik, ki lahko prikaže
sporočila, ko naprava zahteva vzdrževanje. Moduli JONIX duct so zato lahko
popolnoma integrirani v prezračevalne sisteme, ki jih upravlja centralna nadzorna
enota.

4 - TEHNIČNI PODATKI JONIX duct

4.1 OPIS KOMPONENT JONIX duct

01 Vijaki za pritrditev pokrova 06 Priključek za napajanje
02 Zatič za pritrditev 07 Držalo zaščitne varovalke
03 Nalepka z tehničnimi lastnostmi 08 Konektor za vhod in signal
04 Držalo 09 Konektor za izhod in alarm
05 ON/OFF stikalo z lučko 10 Ionizatorski modul z ozemlitvijo

4.1.1 Tehnične lastnosti JONIX duct

Mod.* šifra

Dimenzije Napajalna
napetost

Plasma Maksimalen Maksimalna masa

(šxgxv) [mm] generatorji Zračni tok (m3/h) poraba [W] [Kg]
70MIC2C 290 x 350 x 200 230 V/~1/50Hz 2 x tip 175 500 20 4

JONIX 70MIC4C 290 x 350 x 200 230 V/~1/50Hz 4 x tip 175 1000 20 5
duct 70MIC2F 290 x 700 x 200 230 V/~1/50Hz 2 x tip 520 2000 20 5

70MIC4F 290 x 700 x 200 230 V/~1/50Hz 4 x tip 520 4000 40 6
* Različni modeli naprav so lahko uporabljeni in povezani v istem sistemu.

4.2 REZERVNI DELI NA ZALOGI JONIX duct

Code Description Notes
70CONDTIPO175 CONDENSER TYPE 175 2 Ionizatorska generatorja
70CONDTIPO520 CONDENSER TYPE 520 4 Ionizatorski generatorji
JX40000009 SINGLE-PHASE PROCESSOR 20VA 230V/2850V 1 procesor
JX40000010 SINGLE-PHASE PROCESSOR 40VA 230V/2850V 1 procesor
JX11000002 SENSING CONDENSATION CARD 175-520 1 elektronska kartica
HF40000778 GLASS FUSE 5x20 2.5A ‘F’ quick 1 cevna steklena varovalka
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5 - PREVZEM, PREVOZ IN SKLADIŠČENJE
5.1 PAKIRANJE

JONIX duct naprava je skupaj z dodatki dobavljena v posebni zaščitni embalaži v
kateri more ostati dokler naprava ne bo nameščena. Dodatki, ki niso bili
nameščeni zaradi tehničnih zahtev, so dobavljeni v ustrezni embalaži ter pritrjeni
na notranjo ali zunanjo stran same naprave. Embalaža vsebuje:
- N° 1 JONIX duct kanalski Ionizator.
- N° 1 konektro za napajanje, n° 2 serijska konektorja.
- Navodila za uporabo in vzdrževanje (z tehničnim načrtom dimenzij, električnim
načrtom in izjavo o skladnosti).

5.2 RAVNANJE IN TRANSPORT

Za ravnanje z napravo uporabite ustrezna sredstva, odvisno od teže,
kot to zahteva Direktiva 89/391 / EEC in nadaljnje spremembe uredbe.

Pri razkladanju in nameščanju naprav bodite previdni, da preprečite
poškodbe ohišja ali delov. Izogibajte se nenadzorovanemu vrtenju.
Masa naprave je podana v teh navodilih.

5.3 PREGLED PRI PREVZEMU

Ko prejmete napravo, preverite vse njene dele, da se prepričate, da med
prevozom ni bila poškodovana. Vsako škodo je treba prijaviti prevozniku z
izpolnitvijo ustreznega obrazca na dobavnici in navedbo vrste poškodbe.

Kakršno koli reklamacijo je treba poslati pisno v osmih dneh od
prejema blaga.

5.4 SHRAMBA NAPRAVE

V primeru daljšega shranjevanja naprave jo hranite varovano pred prahom in viri
vročine.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo narejeno
napravi zaradi nepravilnega razkladanja ali hrambe naprave.

5.5 Ravnanje z NAPRAVO v delovnih pogojih

JONIX duct naprava je lahko premična v različnih okoljih, ker je oopremljena z
ročajem in zmanjšanimi razdaljami (glejte poglavje 4 "Tehnični podatki").

Priporočamo veliko pozornosti pri ravnanju s ionizatroskimi
generatorji v napravi.
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6 - MONTAŽA IN ZAGON

POZOR! Pred kakršnim koli posegom na napravah natančno
preberite VSE navodila v tem priročniku.

Definicije:
Uporabnik: Uporabnik/operater: Usposobljeno osebje:
Oseba, organizacija oz
podjetje, ki ali katero je
kupila oz najel napravo
in jo bo uporabil za
namen.

Posameznik, ki ga
uporabnik pooblasti za
upravljanje naprave.

Posamezniki, ki so opravili
usposabljanje in so zato
Zmožni prepoznavanti
nevarnosti, ki izhajajo iz
uporabe te naprave in jih
lahko preprečijo.

6.1 VARNOSTNI STANDARDI

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za neizpolnjevanje
varnostnih in preventivnih standardov, kot je opisano spodaj.
Proizvajalec prav tako ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo
zaradi nepravilne uporabe naprav in / ali sprememb, izvedenih brez
predhodnega dovoljenja.

• Naprava mora biti nameščena v skladu z navodili v tem priročniku.
• Pri nameščanju naprave nosite primerna oblačila za preprečevanje nesreč, na primer

očala, rokavice itd., kot je opisano v standardu 686/89 / ECC in nadaljnjih spremembah.
• Med izvajanjem namestitve delujte v varnem, čistem okolju, brez ovir.
• Upoštevajte veljavno zakonodajo države, v kateri je naprava nameščena, glede uporabe

in odmeta embalaže in izdelkov, ki se uporabljajo za čiščenje in servisiranje naprave;
upoštevajte tudi priporočila proizvajalca takih izdelkov

• Pred vklopom naprave preverite celovitost različnih komponent in električnega omrežja,
na katerega je priključena, in se prepričajte, da je nameščena z zaščitnim varovalnim
stikalom pred električnim vodom, kot je prikazano v teh navodilih.

• V napravo nikoli ne vstavljajte kakršnih koli predmetov, saj lahko stik z elementi pod
napetostjo ali električnimi sponkami povzroči požar ali električni udar.

• Naprave ne servisirajte ali čistite, ne da bi jo prej izklopili iz omrežja.
• Obrabljene ali poškodovane dele sme popravljati ali zamenjati samo usposobljeno osebje

po navodilih v tem priročniku.
• Rezervne dele mora odobriti proizvajalec.
• V primeru razgradnje ali zameta naprave upoštevajte predpise o onesnaževanju, ki jih

določa država, v kateri je naprava nameščena.
• Pri vrtanju lukenj v steno pazite, da ne poškodujete električnih vodov, vodovodov in

vsega, kar se lahko poškoduje.
• Naprave ne polivajte z vodo ali kakršnimi koli tekočinami.
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• Napravo namestite tako, da na napajalni kabel ni mogoče stopiti.
• Naprave ne priključujte na električno napajanje, povezano z drugimi električnimi

napravami.
• Uporabite vrsto napajanja, ki je prikazana na nalepki. Če niste prepričani o vrsti napajanja,

ki je na voljo, se za pomoč obrnite na lokalnega prodajalca ali ponudnika električne
energije.

• Ne dotikajte se notranjosti naprave, razen če je v navodilih določeno drugače.
• Nikoli ne uporabljajte sile pri sestavljanju komponent: čepravje naprava narejena iz

visoko kakovostnih materialov, se lahko deli naprave pri nepravilnem ravnanju
poškodujejo.

• Ne poskušajte izvajati vzdrževalnih del na napravi, razen če je to določeno v teh navodilih.
• Odpiranje ali odstranjevanje zunanjega ohišja vas lahko izpostavi nevarnim delom pod

napetostjo ali vključuje druga tveganja. Vsa vzdrževalna dela mora izvajati usposobljeno
osebje, razen če je drugače določeno v navodilih.

• Napravo izključite iz omrežja in se za pomoč obrnite na usposobljeno osebje v enem od
naslednjih primerov:

- Naprava je prišla v stik z vodo ali kakršnimi koli tekočinami.
- Naprava je bila izpostavljena elementom.
- Napaka se nadaljuje kljub temu, da so bili vsi postopki namestitve in / ali
vzdrževanja pravilno izvedeni.

POMEMBNO Inštalater in uporabnik morata pri uporabi naprave JONIX duct
upoštevati in rešiti vse druge vrste tveganj, povezanih s sistemom. Na primer
tveganja zaradi vstopa tujkov v napravo ali tveganja zaradi nevarnih vnetljivih ali
strupenih plinov pri visoki temperaturi.

6.2 ZAČETEK

• Preverite, ali so različne komponente naprave popolnoma nedotaknjene.
• Preverite, ali je dokumentacija in dodatna oprema za namestitev naprave v

paketu.
• Napravo nosite v embalaži čim bližje mestu namestitve.
• Na napravo ne odlagajte uteži ali orodja in je ne postavljajte na nestabilno

površino.

6.3 IZBIRA NAMESTITVENEGA PROSTORA

• Naprave ne postavljajte na mesta, kjer so vnetljivi plini, kisle, agresivne in jedke
snovi, ki lahko poškodujejo različne komponente, ki jih ni mogoče popraviti.

• Zagotovite minimalno razdaljo za namestitev naprave in izvajanje rednega in
posebnega vzdrževanja.
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6.4 Namestitev naprave

Naprava JONIX duct je zasnovana tako, da je pritrjena neposredno na površino, tako
da je neposredno stiku z zrakom, ki ga je treba obdelati, s posebnimi nosilci. Zato mora
biti ta površina opremljena s pravokotno luknjo 175 mm x 120 mm in luknjami za
pritrditev vijakov, kot je navedeno na dimenzijski risbi, priloženi napravi.

Enostavna inštalacija v vsakem kanalu iz kateregakoli materiala.
JONIX duct naprava – zahvaljujoč svoji prilagodljivosti in načrtovanem prihranjanju prostora -
jih je mogoče enostavno pritrditi na obe strani kanala. Vse, kar potrebujete, je odprtina na
steni (v vodoravnem ali navpičnem položaju): napravo pa lahko pritrdite s standardno
priloženimi nosilci.

Primeri inštalacije JONIX duct modula na ventilacijskih kanalih.

POMEMBNO:
S tkivnim kanalom zagotovite pritrdilni plenum v fazi namestitve
Jonixovega kanala.

13
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6.5 ELEKTRIČNA INŠTALACIJA

POZOR! Pred kakršnim koli posegom v napravo se prepričajte, da je
električno napajanje odklopljeno!

• Električni priklop naprave more biti izveden v skladu z navodili tega priročnika.
• Prepričajte se, da se napetost in frekvenca, prikazana na ploščici, ujemata z

napetostjo električnega omrežja, na katero je priključena naprava.

POZOR!
Uporaba napajalnika, ki ne izpolnjuje zahtev, ki jih zahteva naprava,
lahko škoduje napravi ali komponenti naprave.

• Električno omrežje JONIX kanalske naprave je treba uporabljati samo za napravo, ne
sme biti nobenih drugih naprav, ki bi se napajale iz istega omrežja. Ne uporabljajte
adapterjev, razdelilnikov in / ali podaljškov.

• Na napravo povežite kable s primernim prerezom v skladu z lokalnimi standardi.
• Monter mora poskrbeti, da napravo sestavi čim bližje odklopniku, v skladu z veljavnimi

standardi in kolikor je potrebno za zaščito električnih delov.

6.6 ELELKTRIČNO NA PAJANJE

Naprava JONIX duct pride do končnega uporabnika z končno električno konfiguracijo.
Priključiti jo je treba le v električno omrežje, 230V / ~ 1 / 50Hz + PE. Napajanje v vtič,
nameščen na napravi, mora biti tipa IEC 60320 C13. Naprava za zaščito pred diferencialnim
tokom mora biti nameščena gorvodno v skladu z veljavnimi standardi. Vtič na napravi je
opremljen z varovalko.

POZOR!
Uporabite priložen kabel za povezavo z mrežo ali zagotovite enak odsek, ki
ga vedno sestavljajo F, N in T vodniki. Pred kakršnim koli priključevanjem se
prepričajte, da je omrežna napetost skladna s prikazano na nalepki.

ON/OFF stikalo prikazuje kdaj je naprava vklopljena.

Naprava ima priloženo:
• Štiripolni vodnik na alarmnem kontaktu, ki ni v napetosti za prevzem stanja
stanja naprave.

• Šestpolni vodnik na signalnem kontaktu za ponastavitev alarma in serijsko linijo
komunikacije.

Konektor teh vodnikov je označen.

14
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6.7 UPORABA NAPRAVE

Slika 01: Napravo priključite na električno
omrežje z uporabo napajalnega kabla s
primernim prerezom. Priključite alarmni
kontakt na kontakt naprave nadzorni sistem.
Ta stik je običajno zaprta, če deluje pravilno in
je samo sproži se, ko sistem zazna napako.

Priporočamo, da povežete kontakt vhodnega signala in serijskega vmesnika
RS485.

Slika 02: Ko je modul JONIX duct priključen na
električno omrežje, je pripravljen za uporabo.
Za vklop naprave pritisnite na rdeče stikalo 0 /
I in ga obrnite na I; iz ionizirajočih cevi boste
zaslišali rahlo sikanje in zasvetila bo ustrezna
LED, kar pomeni, da je enota vklopljena.

JONIX duct naprave so sestavljene iz elektronskega krmiljenja, zaprtega v izolacijsko lupino,
in aktuatorjev: ionizirajoča enota,ki je izpostavljena zračnemu toku. Elektronika v napravi je v
realnem času pripravljena poslati opozorilo morebitnega alarma v primeru okvare
ionizacijskega sistema. Iz tega razloga je enostavno vgraditi programski vmesnik, ki lahko na
ta signal odda video sporočilo o vzdrževanju. Izmenjavo informacij na vhodu in na izhodu
polno upravljata 2 vtičnice, 6 polov za vhodne in krmilne signale (RS 485) in 4 poli za
izhodne signale (anomalijski signali).

15
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Alarmi so razdeljeni po vrstah in označeni z dvema normalno odprtima kontaktoma:
1. RL1 Vzdrževanje alarm periodično / zamenjava.

Omogočeno je po 1000 urah delovanja, da nakaže potrebo po rednem čiščenju
ionizatorskih generatorjev (utripa 5 sekund prižgano, 2 sekundi izključeno) ali po 14000
urah, da se zahteva namestitev samih generatorjev (fiksno). Ko je vzdrževanje opravljeno
lahko rele ponastavite z ukazom na serijski liniji ali skozi vhod IN1. V tem primeru morate
uporabiti kratek stik 2 sekundi.

2. RL2 Alarm napaka.
Omogočeno je, če krmilna napetost v visokonapetostnih generatorjih pride iz določenega
obsega. Po opravljenih zahtevanih operacijah lahko rele ponastavite prek ukaza na
serijski liniji ali skozi vhod IN1. V tem zadnjem primeru morate uporabiti kratek stik 5
sekund.

Dva LED indikatorja, ena rdeča in ena modra, na elektronski kartici v modulu
prikazujeta vrsto aktivnega alarma.

MODRA RDEČA

Št. utripov OPIS

1 Potrebno periodično vzdrževanje.

2 Aktivna ionizacija. Potrebna menjava generatorjev.

3
Error oprema (ionizacija blokirana do naslednjega

zagona) - KRATKI STIK
(odstranjeno napajanje procesorja)

Okvara na enem ali večih
generatorjih

4 Kratek stik na enem ali večih
generatorjih.

Obstaja rele, ki omogoča aktiviranje ali deaktiviranje ionizacije prek protokola Modbus:
3. RL3 (F OUT) Aktivacijski generator HV.

Omogočeno je po 1000 urah delovanja, da nakaže potrebo po rednem čiščenju
plazemskih generatorjev (utripajoča pot 5 sekund vklopljena, 2 sekundi izključena) ali po
14000 urah prositi za namestitev samih generatorjev (določena pot) ko je opravil
zahtevane operacije, je rele mogoče ponastaviti z ukazom na serijski liniji ali skozi vhod
IN1. V tem zadnjem primeru morate uporabiti kratek stik 5 sekund.

Za programiranje glavnih parametrov in oddaljeno diagnostiko opreme obstaja
serijska linija RS485 s protokolom Modbus (4800N81).

16
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Registri z variablam so sledeči:

N° VARIABLE DEFINITION UNITY NOTES TYPE

0 Firmware code - - Lecture

1 Firmware version - - Lecture

2 Modbus destination - - Lecture / Scripture

3 Selected configuration -

0: 2 short size generators
1: 2 long size generators
2: 4 short size generators Lecture
3: 4 long size generators
4: 1 short size generators

4 ND - - Lecture
5 ND - - Lecture
6 Current generators voltage cV - Lecture
7 Threshold MIN voltage cV - Lecture

8 Alarm MIN voltage generators -
0: not active
1: active Lecture / Scripture

(type 0 to reset)

9 Threshold MAX voltage
generators cV - Lecture

10 Alarm MAX voltage generators -
0: not active
1: active Lecture / Scripture

(type 0 to reset)
11 Count hours maintenance Hours Hours Lecture

12 Threshold count hours alarm
maintenance Hours If 0 the control is not

active Lecture / Scripture

13 Alarm count hours
maintenance -

0: not active

Lecture / Scripture1: active

(type 0 to reset)
14 Count hours replacement Hours Hours Lecture

15 Threshold count hours alarm
replacement Hours

If 0 the control is not
Lecture / Scripture

active

16 Count hours alarm
maintenance -

0: not active
1: active

(type 0 to reset)
Lecture / Scripture

17 Pilotage rating Modbus
On/Off - 0: not enabled

1: enabled -

18 Pilotage Modbus On/Off - 0: not active ionisation
1: active ionisation -

19 Manual threshold for MAX voltage
alarm generators cV - Lecture / Scripture

Napravo je mogoče nadzirati z uporabo samo serijske linije.

17
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7 - VZDRŽEVANJE

7.1 OPOZORILA

PRED KAKRŠNIM KOLI ZAČETKOM VZDRŽEVANJA PREVERITE, DA
NAPRAVA NI PRIKLJOPLJENA NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE.
VEDNO ODKLOPITE NAPRAVO IZ OMREŽJA PRED VZDRŽEVANJEM.

• Dolžnost uporabnika je, da izvede vse spodaj navedene postopke vzdrževanja naprave.
• Če pride do okvare, izključite napravo iz omrežja in se obrnite na usposobljeno osebje.

(prodajalec, proizvajalec).
• Samo usposobljeno osebje lahko opravlja na napravi.

Uporbljajte delovne rokavice za zaščito med opravljanjem vzdrževanja.

Pogostost vzdrževanja, ki ga je treba izvesti za zagotovitev ustreznega delovanja
naprave JONIX kanal, je odvisna predvsem od kakovosti obdelanega zraka.
Zrak je lahko še posebej škodljiv za kondenzatorje, če vsebuje onesnaževalne ali
agresivne snovi, kot so:
- Industrijski dimni plin
- Sale
- Kemični dim
- Težke prašne delce

Če pridejo v stik z notranjo ali zunanjo površino naprave z zračnim tokom ali
z neposredno izpostavljenostjo, lahko te snovi sčasoma vodijo do
strukturnih in funkcionalnih okvar naprave in njene učinkovitosti brez
ustreznega, sistematičnega vzdrževanja .

7.2 REDNO VZDRŽEVAJE

The JONIX duct device requires a small amount of maintenance consisting in
regularly cleaning the glass and outside mesh of the condenser.
The device signals the need for maintenance of the generators, by means of a
special alarm contact, every 1000 hours of operation.

18
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7.2.1 Čiščenje ionizaciskih genratorjev

Slika 03: Izklopite ionizirajoči modul JONIX
duct, tako da premaknete stikalo za vklop /
izklop v položaj O.
Odstranite vtič, priključen na električno
omrežje in druge vtiče, iz modula JONIX duct.

Slika 04: Odvijte štiri vijake, ki s pomočjo nosilcev
pritrdijo modul na steno in ga izvlečite z potegom
ročaja.

Slika 05: Nežno odvijte cevi z prijemom zelene
plastične podlage. Če imate težave, najprej
odstranite zunanjo mrežo.

Če je postopek kljub temu težko
izvesti, rahlo povlecite ozemljitveno
vzmet, da ne bo v stiku s površino
cevi.

Slika 06: Odstranite zunanjo mrežo s cevi, če
tega še niste storili v prejšnji točki.

Če je to pretežko, mrežo rahlo
obrnite okoli stekla. Ne uporabljajte
nobenih čistilnih sredstev.

19

Preverite, ali je ionizirajoči generator v dobrem stanju: ne sme biti razpok ali drugih
poškodb; v nasprotnem primeru ga je treba zamenjati. Takoj ko na perforirani
kovinski plošči v steklu opazite belkast sloj, to pomeni, da je treba ionizirajoči
generator zamenjati. Generatorje ionizirajočih snovi je običajno treba zamenjati po
18 mesecih uporabe.
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Slika. 07: Očistite mrežo pod vročo tekočo
vodo in jo temeljito posušite s krpo.

Pozor: zagotovite, da je mreža
popolnoma suha, preden jo vrnete
na generator!

Slika. 08: Znova namestite zunanjo kovinsko
mrežo na stekleno cev, tako da le ta popolnoma
prekriva notranjo ploščo.

V vsakem primeru zagotovite
najmanj 3mm razdalje od
podnožje generatorja.

Slika 09: Nežno privijte ionizirajočo cev, tako
da jo držite na dnu (zeleni del). Če je postopek
težko izvesti, rahlo povlecite ozemljitveno
vzmet, da ne bo v stiku s površino cevi.

POZOR: generatorja ne privijte premočno.

Preverite, ali je ozemljitvena vzmet
v stiku z zunanjo mrežo na bučki
ko so ionizirajoči generatorju
nazaj na svojem mestu. V
nasprotnem primeru se obrnite na
proizvajalca.

20
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Slika 10: Napravo JONIX namestite tako, da
ionizirajoče cevi vodoravno vstavite v določeno
luknjo z ročajem in privijte 4 vijake, s katerimi so
nosilci pritrjeni na steno.

Slika 11: Znova vstavite napajalni vtič in vse
druge vtiče v ustrezne vtičnice modula JONIX
cube. Vklopite modul tako, da stikalo za vklop /
izklop prestavite v položaj I. Preverite
delovanje naprave, iz cevi mora biti slišati rahlo
piskanje.

Ponastavite poročanje o alarmu
skozi ustrezen vhod.

Če ne očistite ionizirajočih cevi, se zmanjša zmogljivost sistema.

7.2.3 Zunanje čiščenje naprave

Očisti zunanjo stran naprave z vlažno krpo.

Ne uporabljajte nobenih čistilnih stredstev ali mila.

21
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7.3 POSEBNO VZDRŽEVANJE

Edini del, ki je izpostavljen obrabi, je ionizirajoča cev, katere delovanje se
sčasoma poslabša.

Ko se pojavijo znaki obrabe, je treba komponento zamenjati. Obraba je očitna s
pojavom oksida v notranji mreži kondenzatorja, zaradi česar bo steklo belkasto in
motno. Naprava bo opozorila na potrebo po zamenjavi komponente po 14000 urah
delovanja.

7.2.1 Menjava ionizatorskih generatorjev

Slika 12: Izklopite ionizirajoči modul JONIX duct,
tako da postavite stikalo za vklop / izklop v
položaj O. Odstranite vtič, priključen na električno
omrežje in druge vtiče, iz modula JONIX duct.

Slika 13: Odvijte štiri vijake, ki s pomočjo nosilcev
pritrdijo modul na steno in ga izvlečite z potegom
ročaja.

Slika 14: Nežno odvijte cevi z prijemom zelene
plastične podlage. Če imate težave, najprej
odstranite zunanjo mrežo.

Če je postopek kljub temu težko
izvesti, rahlo povlecite ozemljitveno
vzmet, da ne bo v stiku s površino
cevi.
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Slika 15: Nežno privijte ionizirajočo cev, tako
da jo držite na dnu (zeleni del). Če je postopek
težko izvesti, rahlo povlecite ozemljitveno
vzmet, da ne bo v stiku s površino cevi.

POZOR: generatorja ne privijte premočno.

Preverite, ali je ozemljitvena vzmet
v stiku z zunanjo mrežo na bučki
ko so ionizirajoči generatorju
nazaj na svojem mestu. V
nasprotnem primeru se obrnite na
proizvajalca.

Slika 16: Napravo JONIX namestite tako, da
ionizirajoče cevi vodoravno vstavite v določeno
luknjo z ročajem in privijte 4 vijake, s katerimi so
nosilci pritrjeni na steno.

Slika 11: Znova vstavite napajalni vtič in vse
druge vtiče v ustrezne vtičnice modula JONIX
cube. Vklopite modul tako, da stikalo za vklop /
izklop prestavite v položaj I. Preverite
delovanje naprave, iz cevi mora biti slišati rahlo
piskanje.

Ponastavite poročanje o alarmu
skozi ustrezen vhod.

Če ionizirajočih cevi ne zamenjate, se učinkovitost sistema zmanjša,
dokler se dejansko ne pokvarijo. Od tega trenutka naprej ne bodo
več vplivale na obdelani zrak.
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8 - PREGLED DELOVANJA IN ODPRAVLJANJE NAPAK
To poglavje povzema najpogostejše težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi enote.
Preden se obrnete na službo za stranke, izvedite spodaj navedene preglede.

PROBLEM TEŽAVA REŠITEV

Stikalo ne zasveti, ko je nastavljeno na I. Naprava nima
napajanja

Preveri če je napajalni kabel priklopljen
v vtičnico.
Preveri če je napajalni kabel priklopljen
v napravo.
Preveri če vtičnica v katero je naprava
priklopljena pod napetostjo.
Preverite da je omrežje pod
napetostjo
Preveri če so varovalke za vtičnico v
kateri je naprava v pravilnem stanju.

Alarmni kontakt 1 kaže prisotnost okvare in
vohun je vklopljen. Rdeča lučka notranje
elektronske kartice enkrat utripne.

Potrebno je
čiščenje
ionizatorskih
generatorjev

Sledi navodilom pod sekcijo
“7.2.1 - Redno vzdrževanje”.

Alarmni kontakt 1 kaže prisotnost okvare in
vohun je vklopljen. Rdeča lučka notranje
elektronske kartice dvakrat utripne.

Sistem
sporoča
potrebno
menjavo
Ionizatorskih
generatorjev

Sledi navodilom pod sekcijo
“7.3.1 - Menjava ionizatorskih
generatorjev”.

Alarmni kontakt 2 kaže prisotnost okvare in
vohun je vklopljen. Rdeča lučka notranje
elektronske kartice trikrat utripne.

Potrebno je
čiščenje
ionizatorskih
generatorjev

Sledi navodilom pod sekcijo
“7.2.1 - Redno vzdrževanje”. če se
alarm ponovi sled navodilom pod
sekcijo “7.3.1 - Menjava
ionizatorskih generatorjev”

Alarmni kontakt 2 kaže prisotnost okvare in
vohun je vklopljen. Rdeča lučka notranje
elektronske kartice štirikrat utripne.

Sistem
sporoča
potrebno
menjavo
Ionizatorskih
generatorjev

Sledi navodilom pod sekcijo
“7.3.1 - Menjava ionizatorskih
generatorjev”.

Če naletite na napako, ki ni opisana zgoraj, se obrnite na
usposobljeno osebje (prodajalec, proizvajalec).

Izklopite napravo iz napajanja in kontaktirajte usposobljeno osebje za pomoč v
primerih navedenih spodaj:
• Napajalni kabel je poškodovan ali izrabljen.
• Napajalni vtič je poškodovan ali izrabljen.
• Voda ali druga tekočina se je polila po napravi.
• V primeru da obstaja na napravi napaka kljub pravilno izvedenim inštalacijskim

postopkom.

24



J ON I X du c t

9 - ODMET NAPRAVE

Ko naprava JONIX duct ni več v uporabi in jo morate zavreči ste dolžni to storiti v skladu z
veljavnimi predpisi v državi namestitve. Enota je sestavljena iz naslednjih materialov:
• Nerjaveče jeklo.
• Aluminij.
• Steklo.
• Najlon.
• Plastika.
• Papir in karton.
• Les.

UPRAVLJANJE Z ODPADKI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Ta izdelek spada v področje Direktive 2012/19 / EU o ravnanju z odpadno električno in
elektronsko opremo (OEEO). Opreme ne smete odvreči med gospodinjske odpadke,
saj je narejena iz različnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati v posebnih obratih za
reciklažo. Pri občinskih organih se pozanimajte, kje so odlagališča za ravnanje z
odpadki, kjer lahko odpadke odložite za njihovo nadaljnjo reciklažo. Poleg tega
upoštevajte, da mora prodajalec ob nakupu enakovredne naprave brezplačno prevzeti
stari izdelek, ki ga je treba odstraniti. Izdelek ni potencialno nevaren za zdravje ljudi in
okolje, saj ne vsebuje nobenih škodljivih snovi v skladu z Direktivo 2011/65 / EU
(RoHS), če pa je prosto odvržemo v okolje, lahko škodljivo vpliva na ekosistem.

Pred prvo uporabo opreme natančno preberite navodila. Priporočljivo je, da izdelka ne
uporabljate za noben drug namen, razen tistega, za katerega je bil zasnovan, da
preprečite nevarnost električnega udara, ob nepravilni uporabi.

NOTES

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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POGOJI GARANCIJE

Proizvajalec jamči za popravila sistemov, ki ste jih kupili in so distribuirani po vsej
državi, v primeru, da sistem kaže znake napačnih materialov ali nepravilne izdelave,
pod naslednjimi pogoji:

1. Garancija začne teči od datuma nakupa in traja 12 mesecev.

2. Za lom ionizirajoče cevi ni zagotovljena nobena garancija.

3. Neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje priloženih napravi, razveljavlja
garancijo.

4. Kupec ima pravico do ugodnosti 12-mesečne garancije le, če je garancijski list pravilno
izpolnjen v vseh delih in poslan v 10 dneh od nakupa na:

JONIX S.r.l., Viale Spagna, 31/33 – 35020 Tribano (PD) Italy

5. Garancija velja samo, če je sistem kupljen pri pooblaščenem prodajalcu.

6. Garancija vključuje brezplačno popravilo ali zamenjavo komponent, ki so okvarjene zaradi nepravilne

izdelave, in v nobenem primeru ne vključuje zamenjave naprave.

7. Garancijska popravila izvaja samo prodajalec ali proizvajalec.

8. Garancija ne krije sistemov, ki so poškodovani ali okvarjeni zaradi: zamenjave
komponent ali dodatkov z drugimi, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, posegov
nepooblaščenega ali nekvalificiranega osebja, neupoštevanja okoljskih pogojev,
zanemarjanje, električni udari, poplave, požar, vojna dejanja, nemiri. Napake zaradi
nepravilne namestitve niso zajete.

9. Garancija ne zajema sistemov z nečitljivimi, manjkajočimi ali spremenjenimi serijskimi
številkami ali nalepkami.

10.Da bi izkoristil garancijo, mora kupec stopiti v stik z dobaviteljem in napravo dostaviti,
skupaj z dokumentom, ki dokazuje nakup.

11.Za vse stroške prevoza in sorazmerna tveganja je odgovoren kupec.

12.Izvedba enega ali več popravil v garancijskem roku ne spremeni datuma izteka garancije.

13.Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo,
povzročeno ljudem ali premoženju zaradi napak, ki so posledica nepravilne uporabe
izdelka.

Uporabnik pooblašča proizvajalca in z njim povezane storitve za podporo strankam za
shranjevanje in uporabo osebnih podatkov v skladu z italijansko zakonodajno uredbo št.
196 z dne 30. 6. 2003. V skladu s čl. 7 italijanske zakonodajne uredbe št. 196/2003,
lahko svoje pravice kadar koli uveljavljate v zvezi z upravljavcem podatkov (JONIX srl).
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J ON I X du c t

EC IZJAVA O SKLADNOSTI

JONIX S.R.L.
Legal site Viale Spagna, 31/33 – 35020 Tribano (PD)

Scientific site Via Tegulaia 10/b - 56121 Pisa
Operative site Via Romagnoli, 12/A - 40010 Bentivoglio (BO)

izjavlja da
naslednji produkti

OPIS Naprave za aktivno sanacijo in čiščenje zraka

MODEL
Duct

Select the model to which the declaration refers too DuctR
o VMC

TIP PRODUKTA xxx
SERIJSKA ŠT. xxx

/IZPOLNJUJEJO
2011/65/EU ROHS Directive

2014/30/EU EMC Directive (ex 2004/108/EC)
2014/35/EU LVD Directive (ex 2006/95/EC)

reference standard
EN 60335-2-65:2003/A11:2012

Household and similar electrical appliances. Safety. Particular requirements for air-cleaning appliances

This declaration of conformity is issued under the total sole responsibility of the manufacturer

General manager Mauro Mantovan

function signature
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