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1 Úvod

1.1 Na úvod

Děkujeme Vám za zakoupení parního zvlhčovače Nordmann ES4.

Parní zvlhčovače nordmann ES4 byly vyvinuty na základě nejnovějších 
technických poznatků a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Přesto 
může při neodborném zacházení se zvlhčovačem nordmann ES4 vzniknout 
nebezpečí pro uživatele, třetí osobu nebo dojít k poškození majetku. 

K zajištění bezpečného, správného a hospodárného provozu parního 
zvlhčovače nordmann ES4 věnujte pozornost všem pokynům a dodržujte 
bezpečnostní předpisy uvedené v této technické dokumentaci a v manuálech 
jednotlivých komponentů použitých v systému zvlhčování. 

Pokud máte dotazy, které nejsou dostatečně zodpovězeny v této dokumen-
taci, obraťte se na zastoupení nordmann. Rádi Vám pomůžeme. 

1.2	 Poznámky	k	instalačním	a	provozním	instrukcím	

Vymezení rozsahu dokumentace
Tato technická dokumentace obsahuje informace o parním zvlhčovači 
Nordmann ES4. Různé další příslušenství (např. parní distribuční trubice, 
distribuční systém páry, atd.) je popsáno pouze tak, aby byl zajištěn řádný 
provoz zařízení. Další informace o příslušenství můžete získat v samostat-
ných pokynech. 

Problematika této technické dokumentace se omezuje na instalaci, uvedení 
do provozu, provoz, údržbu a odstraňování problémů parních zvlhčovačů 
nordmann ES4. Tato technická dokumentace je určena školeným pracov-
níkům kvalifikovaným v příslušném oboru.

Technickou dokumentaci doplňují samostatně dokumentované položky 
(seznam náhradních dílů, manuály k příslušenství, atd.). V příslušných 
pasážích této dokumentace naleznete odkazy na uvedené položky. 
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Použité symboly

POZOR!
Označení “POZOR” v této dokumentaci poukazuje na pokyny, jejichž 
nedodržení může vést k poškození či chybné funkci zařízení nebo dalším 
materiálním škodám.

 VAROVÁNÍ!
Symbol “VAROVÁnÍ” spolu s obecným upozorněním označeným vykřiční-
kem poukazuje na bezpečnostní pokyny a poznámky v této dokumentaci, 
jejichž nedodržení může vést ke zranění osob.

 NEBEZPEČÍ!
Symbol “nEBEZPEČÍ” spolu s obecným upozorněním označeným vykřiční-
kem poukazuje na bezpečnostní pokyny a poznámky v této dokumentaci, 
jejichž nedodržení může vést k vážnému zranění i smrti osob.

Uložení dokumentace
Technickou dokumentaci uložte na bezpečném místě tak, aby byla vždy 
k dispozici. Při předání zařízení jinému uživateli předejte zároveň i tuto 
dokumentaci.  

Při ztrátě dokumentace si vyžádejte náhradní výtisk u zastoupení nord-
mann. 

Jazykové verze
Tato technická dokumentace je k dispozici v různých jazykových verzích. Má-
te-li zájem o jinou jazykovou verzi, obraťte se na zastoupení nordmann. 

Ochrana autorských práv
Uvedená technická dokumentace je chráněna podle Autorského zákona. Je 
zakázáno postupovat a rozmnožovat tuto dokumentaci (i jednotlivé části), 
stejně tak využívat a předávat její obsah bez písemného souhlasu výrobce. 
Porušením autorských práv se vystavujte trestnímu stíhání a povinnosti 
odškodnění. 

Výrobce si vyhrazuje právo plně využívat patentové ochrany.
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2	 Pro	Vaši	bezpečnost

Obecné
Každý, kdo pracuje se zvlhčovačem nordmann ES4, je povinen si prostu-
dovat tuto technickou dokumentaci dříve, než zahájí jakoukoliv práci. 
Znalost a porozumění obsahu této dokumentace jsou považovány za zásadní 
pro ochranu obsluhy před jakýmkoliv možným nebezpečím, k zabránění 
chybné funkce zvlhčovače a pro bezpečný a správný provoz zvlhčovače. 

Všechny znaky, symboly a značky použité na zvlhčovači musí být respek-
továny a musí být čitelné.  

Kvalifikace obsluhy
Veškeré úkony popsané v této technické dokumentaci (montáž, provoz, 
údržba, atd.) smí provádět pouze školený a kvalifikovaný pracovník autori-
zovaný vlastníkem zvlhčovače. 
Z bezpečnostních důvodů a v rámci záručních podmínek musí být jakýkoliv 
úkon mimo rámec tohoto manuálu proveden kvalifikovaným pracovníkem 
autorizovaným výrobcem. 

Předpokládá se, že všichni pracovníci obsluhující zvlhčovač nordmann ES4 
jsou seznámeni a splňují příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a prevence nehod.  

Vymezení použití zvlhčovače
Parní zvlhčovač Nordmann ES4 je určen výhradně ke zvlhčování 
vzduchu parními distributory nebo ventilačním nástavcem, které jsou 
schváleny výrobcem za specifikovaných provozních podmínek (viz 
kapitola 10 „Specifikace zvlhčovače“). Jakékoliv jiné použití bez písemného 
souhlasu výrobce je považováno za nepřiměřené a zvlhčovač nordmann 
ES4 pak může být nebezpečný. 
Provoz zařízení v souladu s přiměřeným užitím zvlhčovače vyžaduje, aby 
byly dodrženy všechny informace obsažené v této dokumentaci (ob-
zvláště bezpečnostní pokyny).
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Možná rizika spojená se zvlhčovačem

 NEBEZPEČÍ! Nebezpečí elektrického šoku!
Pokud je zvlhčovač otevřený, může dojít ke kontaktu s částmi pod 
napětím. Kontakt s těmito částmi může způsobit vážné zranění či 
ohrozit život.  
Prevence: Před započetím práce na zařízení nordmann ES4 se musí 
zařízení vypnout, jak je uvedeno v kapitole 6.5 a zabezpečit proti opětov-
nému zapnutí (vypnout zvlhčovač, odpojit ho od elektrické sítě a zavřít 
přívod vody). 

 VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení!
Zvlhčovač Nordmann ES4 produkuje páru. Při produkci páry se velmi 
zahřívá (až 100 °C) parní válec umístěný uvnitř zvlhčovače. Pokud je 
zvlhčovač otevřen bezprostředně poté, co byla produkována pára, 
vzniká nebezpečí popálení při kontaktu s parním válcem. 
Prevence: Před započetím práce na zařízení nordmann ES4 se musí zaří-
zení vypnout, jak je uvedeno v kapitole 6.5, poté vyčkat dostatečně dlouho, 
aby se parní válec stihl ochladit a nehrozilo nebezpečí popálení. 

Chování v případě vzniklého nebezpečí
Pokud je podezření, že bezpečný provoz již není déle možný, musí být 
zvlhčovač okamžitě vypnut a zabezpečen proti opětovnému zapnutí, jak je 
uvedeno v kapitole 6.5. To může nastat za následujících okolností: 
– pokud je zvlhčovač nordmann ES4 poškozen
– pokud je kabel přívodu elektrické energie poškozen
– pokud zvlhčovač nordmann ES4 nepracuje správně
– pokud spoje nebo potrubí nejsou dostatečně utěsněné

Obsluha zvlhčovače nordmann ES4 je povinna bezodkladně oznámit 
vlastníku zařízení jakoukoliv modifikaci, která by mohla ovlivnit bezpečnost 
provozu. 

Nepovolené modifikace zvlhčovače
Bez písemného souhlasu výrobce není dovoleno provádět žádné úpravy 
na zvlhčovači Nordmann ES4. 
Jako náhradu za nefunkční díly je povoleno používat výhradně originální 
příslušenství a náhradní díly od dodavatele nordmann. 
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3	 Přehled	zařízení

3.1	 Přehled	modelů

Parní zvlhčovače nordmann ES4 jsou k dispozici s různým napájecím 
napětím topení pro parní výkony od 5 kg/h do max. 65 kg/h.  

Napájecí napětí  
topení**

Max. parní výkon 
v kg/h

Model
Nordmann ES4

Velikost jednotky
Malá  

jednotka
Velká  

jednotka

400V3
(400 V/3~/50...60 Hz)

5 534 1

8 834 1

15 1534 1

23 2364 1

32 3264 1

45 4564 1

65 6564 1

400V2
(400 V/2~/50...60 Hz)

5 524 1

8 824 1

230V3
(230 V/3~/50...60 Hz)

5 532 1

8 832 1

15 1532 1

23 2362 1

32 3262 1

230V1
(230 V/1~/50...60 Hz)

5 522 1

8 822 1

** Typy pro jiná napájecí napětí topení na požádání

Identifikační klíč zvlhčovače

Příklad:
Nordmann ES4 4564 400V3 

 
Označení výrobku:

Typ jednotky: 

napájecí napětí topení:
400V/3~/50...60Hz: 400V3
400V/2~/50...60Hz: 400V2
230V/3~/50...60Hz: 230V3
230V/1~/50...60Hz: 230V1
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3.2	 Identifikace	zvlhčovače

Identifikace zvlhčovače je uvedena na štítku:

Nordmann Engineering AG, CH-8808 Pfäffikon
Type: ES4 4564 Ser.Nr.: XXXXXXX 02.10
Heating voltage: 400V / 3~ / 50...60Hz Power: 33.8 kW
Steam capacity: 45.0 kg/h Ctrl. Voltage: 230V / 1~ / 50...60Hz
Water pressure: 1...10 bar

Made in Switzerland

Označení typu Sériové číslo (7 číslic) Měsíc/Rok

napájecí napětí topení

Maximální parní výkon

Přípustný tlak vody

Elektrický příkon

napájecí napětí regulace

Pole s certifikačními symboly
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3.3	 Konstrukce	parního	zvlhčovače

 1 Opláštění (malé, velké)
 2 Otvory pro kabelové průchodky, vrchní strana
 3 Čerpadlo SC systému (na vyžádání)
 4 Hlavní stykač
 5 Silová napájecí deska
 6 Svorky topného napětí (na vyžádání)
 7 Relé dálkové signalizace provozu 

a poruch (volitelné příslušenství)
 8 Deska s řídící elektronikou a kartou ES4
 9 napíjecí jednotka 24V (na vyžádání)
 10 Odkalovací/informační tlačítko
 11 Indikátory režimu provozu
 12 Hlavní vypínač
 13 napouštěcí kalich

 14 napouštěcí hadice
 15 Hadice přívodu vody
 16 Přepadová hadice
 17 Vypouštěcí ventil
 18 napouštěcí ventil
 19 Připojení přívodu vody (není viditelné)
 20 Připojení odpadu (není viditelné)
 21 Otvory pro kabelové průchodky, spodní strana
 22 Štítek
 23 Parní válec
 24 Hladinové čidlo
 25 Konektor elektrody
 26 Výstup páry

symbol označuje malou jednotku

3

2

1

4

5

6

7

9

12

11

10

8

19

20

20

23

24

25
26

22

13

15

18

17

14

16
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3.4	 Popis	funkce

Parní zvlhčovač nordmann ES4 je beztlaký vyvíječ páry, který využívá elek-
trodového ohřevu. Parní zvlhčovač nordmann ES4 je určen ke zvlhčování 
vzduchu přes distributory páry (parní distribuční trubice ventilační nástavec, 
nebo parní distribuční systém MultiPipe). 

Parní distribuční tryska

Kondenzační hadice
Se sifonem

Parní hadice

Vodní kalich

Přetoková hadice

Plnící hadice

Hadice přívodu 
vody

napouštěcí ventil

Úchytná armatura

Vypouštěcí ventil

Varný válec

Elektrody

Hladinové čidlo

Řídící panel napájecí panel

Spínač 
jednotky

Hlavní  
stykač

Proudové čidlo

Produkce páry
Při požadavku na zvlhčování přichází do elektrod přes hlavní stykač elektrický 
proud. Současně se otevře napouštěcí ventil a voda vtéká přes napouštěcí 
kalich a napouštěcí hadici zespodu do parního válce. Jakmile se elektrody 
ponoří do vody, protéká mezi nimi proud a voda se ohřívá a odpařuje. Čím 
je smáčená plocha elektrod větší, tím vyšší je odběr elektrického proudu a 
tedy i parní výkon.
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Po dosažení požadovaného parního výkonu se uzavře napouštěcí ventil. Při 
poklesu parního výkonu o určité procento v důsledku poklesu vodní hladiny 
(např. odpařováním nebo odkalováním) se otevře napouštěcí ventil až do 
opětovného dosažení požadovaného výkonu. 
Při požadavku nižšího parního výkonu se uzavře napouštěcí ventil, dokud 
se parní výkon nesníží v důsledku odpovídajícího poklesu hladiny vody 
(odpařením). 

Monitorování výšky hladiny vody
Hladinové čidlo ve víku parního válce detekuje příliš vysokou hladinu vody. 
V okamžiku, kdy čidlo přijde do styku s vodou, dojde k uzavření napouš-
těcího ventilu. 

Odkalování
Během procesu odpařování se zvyšuje vodivost vody v důsledku zvýšené 
koncentrace minerálních látek. Pokud by tento růst koncentrace pokračoval 
bez omezení, došlo by po čase k nepřípustnému nárůstu proudu. Aby tato 
koncentrace nepřekročila určitou přípustnou hodnotu zaručující správný 
provoz zvlhčovače, musí být v pravidelných intervalech určité množství 
vody odkaleno a nahrazeno čerstvou vodou. 

Regulace
Produkce páry může být řízena externím průběžným čidlem 0-10 V nebo 
externím hygrostatem (24 V regulace ZAP/VYP). 
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3.5	 Schéma	systému	zvlhčování

Přehled systému potrubního zvlhčování

 1 Parní zvlhčovač
 2 Připojení páry
 3 Připojení odpadní hadice
 4 Připojení přívodu vody
 5 Hadice přívodu vody G 3/4“- G 3/8“  

(součást dodávky)
 6 Filtrační ventil (příslušenství “Z261”)
 7 Manometr (instalace doporučena)
 8 nálevka se sifonem (dodávka stavby)
 9 Odpadní hadice (součást dodávky)

 10 Spínač přívodu regulačního napětí (dodávka stavby)
 11 Spínač přívodu topného napětí (dodávka stavby)
 12 Parní hadice (příslušenství “DS..”/“Z10”)
 13 Kondenzátní hadice (příslušenství “KS10”)
 14 Parní distribuční trubice
  (příslušenství “DV41-..”/“DV71-..”)
 15 Parní distribuční systém (příslušenství “MultiPipe”)
 16 Čidlo vlhkosti 0-10V nebo hygrostat
 17 Bezpečnostní hygrostat

16

15

ON

OFF

1

2

3

4

5

6

7 8

9

DS35
DS22

Z261

ON

OFF

12

13

17

KS10

11

10

14

DV41
DV71

MultiPipe

125...1250 µS/cm
1...10 bar
1...40 °C
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ON

OFF

ON

OFF

Z10

16

17

Turbo 45
Turbo 65

Turbo 32

13KS10

15

DS3512

10

11

1

2

3

4

5

6

7 8

9Z261

Z10

13

12

KS10

FAN4 N-S
FAN4 N-M

14

Přehled systému prostorového zvlhčování

125...1250 µS/cm
1...10 bar
1...40 °C

 1 Parní zvlhčovač
 2 Připojení páry
 3 Připojení odpadní hadice
 4 Připojení přívodu vody
 5 Hadice přívodu vody G 3/4“- G 3/8“  

(součást dodávky)
 6 Filtrační ventil (příslušenství “Z261”)
 7 Manometr (instalace doporučena)
 8 nálevka se sifonem (dodávka stavby)

 9 Odpadní hadice (součást dodávky”)
 10 Spínač přívodu regulačního napětí (dodávka stavby)
 11 Spínač přívodu topného napětí (dodávka stavby)
 12 Parní hadice (příslušenství “DS..”/“Z10”)
 13 Kondenzátní hadice (příslušenství “KS10”)
 14 Ventilační nástavec (příslušenství “FAn4 n-...”)
 15 Ventilační nástavec (příslušenství “Turbo..”)
 16 Čidlo vlhkosti 0-10V nebo hygrostat
 17 Bezpečnostní hygrostat
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3.6	 Doplňkové	příslušenství

Nordmann ES4...

522 
524 
532
534

822 
824 
832 
834

1532 
1534

2362 
2364

3262 
3264

4564 6564

Dálková signalizace provozních stavů
Sada pomocných kontaktů pro dálkové hlášení “Operation” (Provoz), 
“Steam” (Pára), “Fault” (Porucha) a “Service” (Údržba). 

1xRFI

Tlakový kompenzátor
Souprava pro montáž plnícího kalichu na horní víko pro zvlhčování 
do potrubí s tlakem vzduchu do 10 kPa.

1xOPS

Svorkovnice
Zvláštní svorkovnice pro případy, kdy přímé připojení napájecího 
napětí topení na hlavní stykač (standardní verze) není povoleno 
místními předpisy. 

1x
S-THV

1x
M-THV

1x
L-THV

Spojka parní hadice s kondenzačním sifonem 1xCT22 1xCT35 2xCT35

Kabelové průchodky (s metrickým závitem) CG

Interní napájecí napětí regulace 1x
S-CVI

1x
M-CVI

1x
L-CVI

Transformátor (400 V/230 V) 1xM-Trafo 1xL-Trafo

Čerpadlo SC systému (systém revize vápenných látek)
Čerpadlo SC systému udržuje ve varném válci rozpuštěné minerály 
ve vodě v neustálém pohybu, aby je bylo možné odvést v průběhu 
pravidelného vypouštěcího cyklu.

1xSC

24 VDC napájení
24 VDC napájení pro externí čidlo vlhkosti

1x24VDC
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3.7	 Příslušenství

3.7.1	 Přehled	příslušenství

Příslušenství pro připojení vody

Nordmann ES4...

522 
524 
532
534

822 
824 
832 
834

1532 
1534

2362 
2364

3262 
3264

4564 6564

Filtrační ventil Z261 (1 ks na systém)

Příslušenství pro připojení páry

Nordmann ES4...

522 
524 
532
534

822 
824 
832 
834

1532 
1534

2362 
2364

3262 
3264

4564 6564

Parní distribuční trubice
(Podrobnosti v kapitole 3.7.2)

1xDV41-... 1xDV71-... 2xDV71-...

Parní distribuční systém MultiPipe
(Podrobnosti v kapitole 3.7.2)

--- Systém 1 Systém 2

Ventilační nástavec
(Podrobnosti v kapitole 3.7.2)

FAN4 N-S FAN4 N-M Turbo 32 Turbo 45 Turbo 65

Parní hadice v m 1xDS22 1xDS35 2xDS35

EcoTherm izolační hadice / metr 1xECT22 1xECT60 2xECT60

Kondenzátní hadice v m 1x KS10

Příslušenství pro regulaci vlhkosti

Nordmann ES4...

522 
524 
532
534

822 
824 
832 
834

1532 
1534

2362 
2364

3262 
3264

4564 6564

Hygrostat do potrubí HBC (1 ks na systém)

Hygrostat prostorový HSC (1 ks na systém)

Obecné příslušenství

Nordmann ES4...

522 
524 
532
534

822 
824 
832 
834

1532 
1534

2362 
2364

3262 
3264

4564 6564

Opláštění odolné vůči povětrnostním 
vlivům Výkres je uveden v samostatném katalogovém listě. 
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3.7.2	 Podrobné	informace	k	příslušenství

3.7.2.1	 Parní	distribuční	trubice	DV41-.../DV71-...

Základní rozdělení parních trubic je podle šířky vzduchotechnického potrubí 
(pro horizontální instalaci) a nebo podle výšky vzduchotechnického potrubí 
(pro vertikální instalaci) a podle parního výkonu zvlhčovače. 
Důležité! Volte vždy nejdelší možnou parní distribuční trubici (optimální 
zvlhčovací vzdálenost).

L

B

Parní distribuční trubice pro  
Nordmann ES4 1)

Délka (L) parní  
distribuční trubice

Šířka  
potrubí (B)

Typ DV41-.. Typ DV71-.. v mm 2) v mm

41-200  200 210...400

41-350 71-350 350 400...600

41-500 71-500 500 550...750

41-650 71-650 650 700...900

41-800 71-800 800 900...1100

41-1000 71-1000 1000 1100...1300

41-1200 71-1200 1200 1300...1600

 71-1500 1500 1600...2000

 71-1800 1800 2000...2400

 71-2000 2000 2200...2600

  71-2300 2300 2500...2900

  71-2500 2500 2700...3100
1) Materiál: Crni ocel  2) Speciální délky na vyžádání

Poznámka: Jestliže musí být z technických důvodů zvlhčovací vzdálenost 
zkrácena (viz kapitola 5.4.2), množství páry na základní jednotku musí být 
rozděleno do dvou parních distribučních trubic, nebo musí být použit parní 
distribuční systém MultiPipe. V tomto případě kontaktujte Vašeho dodava-
tele nordmann.



18

3.7.2.2	 Parní	distribuční	systém	MultiPipe

H

B

Parní distribuční systém MultiPipe se používá v potrubích s krátkou zvlh-
čovací vzdáleností (výpočet zvlhčovací vzdálenosti viz kapitola 5.4.2). Při 
objednávání systému MultiPipe je nutno specifikovat rozměry potrubí. Prosím 
věnujte pozornost údajům uvedeným v následující tabulce.

MultiPipe
Počet  

připojení páry
Maximální  

parní výkon  
v kg/h 1)

Rozměry potrubí
Šířka  
v mm

Výška  
v mm

Systém 1 1 32 (23) 450-1500 450-1650

Systém 2 2 65 (45) 450-2200 450-2200

1) Pro potrubí o šířce <600 mm platí údaje uvedené v závorkách
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3.7.2.3	 Ventilátorová	jednotky	FAN4...	a	Turbo...	

FAn4... Turbo...

Ventilátorová jednotka FAn4... a Turbo... – v kombinaci se zvlhčovačem 
nordmann ES4 – se požívá pro prostorové vlhčení místností. Jsou instalo-
vány nad jednotkou na zdi nebo do podhledu (pouze Turbo..).
Typ ventilátorové jednotky závisí na parním výkonu a na typu zvlhčovače 
a může být vybrána podle tabulky v kapitole 3.7.1.

Poznámka: Další informace o ventilátorové jednotce FAn4... a Turbo můžete 
najít ve speciálním manuálu dodávaném s ventilátorovou jednotkou.
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3.8	 Standardní	dodávka

Standardní dodávka obsahuje:

– Parní zvlhčovač nordmann ES4 s hadicí přívodu vody G 3/4“ - G 3/8“ 
vybavený doplňkovým příslušenstvím podle kapitoly 3.6, montážním 
materiálem a Instalačními a provozními instrukcemi (tento dokument), 
zabalený v kartonové krabici
– Malá jednotka (š x v x h): 445 mm x 755 mm x 360 mm, transportní 

hmotnost: 26 kg
– Velká jednotka (š x v x h): 560 mm x 820 mm x 435 mm, transportní 

hmotnost: 31 kg

– Podle kapitoly 3.7 objednané příslušenství spolu s návodem k obsluze, 
zabalené samostatně.

– Seznam náhradních dílů

3.9	 Skladování	/	přeprava	/	balení

Skladování
Zvlhčovač skladujte na chráněném místě za následujících podmínek: 

– Teplota vzduchu: 1 ... 40 °C
– Vlhkost vzduchu: 10 ... 75 % r. v.

Přeprava
Optimální ochranu při přepravě zajistí originální balení.  

Hmotnost malé i velké jednotky překračuje 20 kg (hmotnost bez obalu: malá 
jednotka - 23 kg, velká jednotka - 28 kg). Z tohoto důvodu je k přepravě 
třeba minimálně 2 osob, nebo je nutné použít k přepravě vysokozdvižný 
vozík či jeřáb. Vždy zvlhčovač postavte na zadní stranu. 

Balení
Uschovejte originální balení zvlhčovače nordmann ES4 pro případné poz-
dější použití. 

V případě, že chcete zlikvidovat obalový materiál, řiďte se místní právní 
úpravou týkající se nakládání s odpady. nikdy nevyhazujte obalový materiál 
do přírody. 
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4.1	 Výběr	verze	zvlhčovače

Pro výběr zvlhčovače je třeba provést následující kroky: 

1. Výpočet maximálního požadovaného parního výkonu podle kapito-
ly 4.1.1

2. Výběr verze zvlhčovače podle tabulky uvedené v kapitole 4.1.2

4.1.1	 Výpočet	maximálního	požadovaného	parního	výkonu

Maximální požadovaný parní výkon je třeba vypočítat podle jedné z násle-
dujících rovnic:

 V • ρ	 	
mD =  • (x2 - x1) 
 1000

4	 Poznámky	k	projektování

mD: maximální požadovaný parní výkon v kg/h
V: objem dodaného vzduchu za hodinu v m3/h (pro nepřímé zvlhčování 

vzduchu) nebo objem místnosti, který má být zvlhčován za hodinu v 
m3/h (pro přímé zvlhčování vzduchu) 

ρ: specifická hmotnost vzduchu v kg/m3

ε: specifický objem vzduchu v m3/kg
x2: požadovaná absolutní vlhkost g/kg
x1: minimální absolutní vlhkost dodávaného vzduchu g/kg
Hodnoty ρ, ε, x2 a x1 mohou být zjištěny z h-x diagramu nebo z diagramu 
vlhkého vzduchu typu Carrier.

Důležité poznámky:
– Hodnota maximálního požadovaného parního výkonu závisí na spe-

cifickém použití a instalaci zvlhčovače. Parní výkon vypočítaný podle 
výše uvedených rovnic, h-x diagramu nebo diagramu vlhkého vzduchu 
typu Carrier nezahrnuje žádné ztráty páry (např. kvůli kondenzaci v 
parní hadici a parních distribučních trubicích), žádné tepelné ztráty a 
ani absorpci či vlhkost materiálů v místnosti, která má být zvlhčová-
na. 
Dále vypočítaný parní výkon nezohledňuje žádné ztráty vzniklé od-
kalováním v závislosti na kvalitě vody ani ztráty vzniklé při provozu 
zvlhčovače proudovým chráničem na elektrickém přívodu. 

Celková hodnota ztrát záleží na celém systému a je třeba ji brát v 
úvahu při výpočtu požadovaného parního výkonu. Pokud máte nějaké 
dotazy týkající se výpočtu parního výkonu, kontaktujte prosím Vašeho 
dodavatele nordmann. 

– U systémů, kde značně kolísá hodnota maximálního požadovaného 
parního výkonu (např. u zkušebních zařízení, nebo u systémů s 
proměnlivým průtokem vzduchu, atd.), kontaktujte prosím Vašeho 
dodavatele nordmann.  

nebo
 V	 	
mD =  • (x2 - x1)
 1000 • ε
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4.1.2	 Výběr	zvlhčovače

Napájecí napětí  
topení **

Maximální parní výkon 
v kg/h

Model  
Nordmann ES4 ..

Velikost jednotky
Malá  

jednotka
Velká  

jednotka

400V3
(400 V/3~/50...60 Hz)

5 534 1

8 834 1

15 1534 1

23 2364 1

32 3264 1

45 4564 1

65 6564 1

400V2
(400 V/2~/50...60 Hz)

5 524 1

8 824 1

230V3
(230 V/3~/50...60 Hz)

5 532 1

8 832 1

15 1532 1

23 2362 1

32 3262 1

230V1
(230 V/1~/50...60 Hz)

5 522 1

8 822 1

** Typy pro jiná napájecí napětí topení na požádání

4.2	 Výběr	příslušenství	a	doplňkového	příslušenství

Příslušenství a doplňkové příslušenství lze volit podle kapitol 3.6 a 3.7.

Nordmann ES4 4564 400V3 
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4.3	 Výběr	systému	regulace

Typy regulačních systémů
– Systém 1: Regulace vlhkosti v prostoru

Systém 1 je vhodný pro přímé zvlhčování vzduchu v prostoru a pro 
vzduchotechnická zařízení s většinovým podílem cirkulačního 
vzduchu. Čidlo vlhkosti nebo hygrostat je vhodné umístit pokud možno 
uvnitř prostoru nebo do odtahového vzduchotechnického potrubí. 

– Systém 2: Regulace vlhkosti v prostoru s plynulým omezením 
vlhkosti přiváděného vzduchu
Systém 2 je vhodný pro vzduchotechnická zařízení s velkým podílem 
čerstvého vzduchu, nízkou teplotou přiváděného vzduchu, dovlhčová-
ním nebo proměnlivým průtokem vzduchu. Jestliže vlhkost přiváděného 
vzduchu překročí nastavenou požadovanou hodnotu, plynulé omezení 
výkonu se projeví dříve, než při regulaci vlhkosti čidlem v prostoru. 
Čidlo vlhkosti (A1) je vhodné umístit do odtahového vzduchotechnického 
potrubí nebo do prostoru. Čidlo vlhkosti (A2) pro omezení výkonu je 
umístěno v přívodním vzduchotechnickém potrubí za parní distribuční 
trubicí. Tento regulační systém vyžaduje regulátory pro plynulou regulaci 
s možností napojení druhého čidla vlhkosti. 
Pozor! Plynulé omezení vlhkosti přiváděného vzduchu není v žádném 
případě náhradou za bezpečnostní hygrostat.

A1 Čidlo vlhkosti
B1 Stykač motoru ventilátoru
B2 Čidlo průtoku vzduchu
B3 Bezpečnostní hygrostat
B4 Hygrostat
PIE Externí regulátor pro plynulou regulaci  
 (např. PI regulátor)
Y Vstup signálu z A1

A1/2 Čidlo vlhkosti
B1 Stykač ventilátoru
B2 Čidlo průtoku vzduchu
B3 Bezpečnostní hygrostat
PIE Externí regulátor s plynulou regulací  
 (např. PI regulátor)
Y Vstup signálu z A1
Z Vstup signálu z A2

nordmann 
ES4

nordmann 
ES4
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– Systém 3: Regulace vlhkosti přiváděného vzduchu s plynulým 
omezením výkonu 
Regulace vlhkosti přiváděného vzduchu (čidlo vlhkosti je insta-
lováno v přívodním potrubí) by měla být použita pouze tam, kde 
regulace vlhkosti v prostoru není možná z technických důvodů. 
Takový systém vždy vyžaduje PI regulátor.
Čidlo vlhkosti (A1) je umístěno do přívodního vzduchotechnického po-
trubí za parní distribuční trubici. Čidlo vlhkosti (A2) pro plynulé omezení 
výkonu je umístěno do přívodního vzduchotechnického potrubí před 
parní distribuční trubici. Takový systém vyžaduje regulátor PI s možností 
napojení druhého čidla vlhkosti. 

A1/2 Čidlo vlhkosti
B1 Stykač ventilátoru
B2 Čidlo průtoku vzduchu
B3 Bezpečnostní hygrostat
PIE Externí PI regulátor
Y Vstup signálu z A1
Z Vstup signálu z A2

Jaké je vhodné použití uvedených regulačních systémů?

Použití Umístění čidla vlhkosti
V prostoru nebo  

odtahovém potrubí
V přívodním potrubí

Vzduchotechnický systém s:

– podílem čerstvého vzduchu do 33% Systém 1 Systém 1

– podílem čerstvého vzduchu do 66% Systém 1 nebo 2 Systém 2 nebo 3

– podílem čerstvého vzduchu do 100% Systém 2 Systém 3

– regulaci vlhkosti přiváděného vzduchu — Systém 3

Přímé zvlhčování vzduchu Systém 1 —

Prosím kontaktujte Vašeho dodavatele Nordmann, jestliže Vaše kon-
krétní použití splňuje následující podmínky: 
– Zvlhčování prostorů menších než 200 m3

– Vzduchotechnické systémy s vysokým počtem vzduchových výměn
– Systémy s proměnlivým průtokem vzduchu
– Testovací zařízení s extrémními požadavky na přesnost
– Prostory s velkými změnami požadavků max. parního výkonu
– Systémy s kolísání teploty
– Chladné prostory a systémy s odvlhčováním

Přípustné vstupní signály
– 0...10 V DC (externí regulátor s plynulou regulací)
– 24 V On (Zapnuto) / Off (Vypnuto) (hygrostat)

nordmann 
ES4
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5	 Montáž	a	instalace

5.1	 Důležité	poznámky	k	montáži	a	instalaci

Kvalifikace obsluhy 
Všechny montážní a instalační práce smějí být prováděny pouze vyškole-
ným odborným personálem určeným vlastníkem zařízení. Vlastník zařízení 
odpovídá za kontrolu kvalifikace obsluhy.

Obecné 
Všechny informace obsažené v této technické dokumentaci, týkající se 
umístění zařízení, montáže a připojení vody, páry a elektrické instalace, 
musí být bezpodmínečně dodržovány. 

Je nutné se seznámit a dodržovat veškeré místní předpisy týkající se 
instalace vody, páry a elektrické instalace. 

Bezpečnost
K provedení některých instalačních prací je třeba odstranit kryt. Prosím 
věnujte pozornost následujícímu:

 NEBEZPEČÍ! Nebezpečí elektrického šoku!
Jestliže je zvlhčovač otevřený, může dojít ke kontaktu s částmi, které jsou 
pod napětím. Parní zvlhčovač smí být zapojen do elektrické sítě až po 
úplném dokončení veškerých montážních a instalačních prací a uzavření 
zvlhčovače. 

POZOR!
Elektronika uvnitř zvlhčovače je velmi citlivá na elektrostatický náboj. Pokud 
je zvlhčovač otevřen, je potřeba odpovídajícím způsobem tyto elektronické 
díly chránit před poškozením elektrostatickým nábojem (ochrana před 
elektrostatickým nábojem). 
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ON

OFF

DS35
DS22

Z261

ON

OFF

125...1250 µS/cm
1...10 bar
1...40 °C

ø 22 mm

ø14/7 mm

≥ 40 mm

G 3/4"

G 1/2"

G 3/8"

m
in

. 5
0 

cm

Q2 

Q3 

B3

DV41
DV71

Pmin
1500 Pa
-800 Pa

Pmax

Rm
in.

 30
0 m

m

Ømin. 

200 mm mi
n. 

30
0 m

m

mi
n. 

30
0 m

m

min. 20 %
–

KS10

min.  5 %
–

min.  20 %
+

X3
L1 N SC1SC2

B3max.

ES4
ext.

CONT.SIGN
V+ IN GND

X1

+ –
0-10VA1

CONT.SIGN
V+ IN GND

X1

On/Off
A2

On/Off Mode
JP1

On/Off Mode
JP1

ES4
ext.

ES4
ext.

Q3

230V/1~/50...60Hz 
L1 N

F3

X3
L1 N SC1SC2

ES4
ext.

L1

Q2 

K1

X0

F2

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

400 V/3~/50..60 Hz
230 V/3~/50..60 Hz

Q2 

F2
L1 N PE

PE

PE

230 V/1~/50..60 Hz

Q2 

F2
L1 L2

400 V/2~/50..60 Hz

PE

ES4
ext.

A1 / A2

5.2	 Přehled	instalace

Přehled instalace potrubního zvlhčování

Připojení vody, 
viz kapitola 5.5

Instalace páry, 
viz kapitola 5.4

Montáž zvlhčovače, 
viz kapitola 5.3

Regulační napětí

Napájecí napětí

Regulace ZAP/VYPPrůběžná regulace 0-10V

Externí bezpečnostní řetěz

Elektrické zapojení, 
viz kapitola 5.6
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FAN4 N-S
FAN4 N-M A1 / A2

B3

min.  20 %
+

min. 20 %
–

Přehled instalace prostorového zvlhčování

Připojení vody, 
viz kapitola 5.5

Instalace páry, 
viz kapitola 5.4

Montáž zvlhčovače, 
viz kapitola 5.3

Regulační napětí

Napájecí napětí

Regulace ZAP/VYPPrůběžná regulace 0-10V

Externí bezpečnostní řetěz

Elektrické zapojení, 
viz kapitola 5.6
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5.3	 Montáž	zvlhčovače

5.3.1	 Poznámky	k	umístění	zvlhčovače

Nordmann ES4 ...

522 
524 
532
534

822 
824 
832 
834

1532 
1534

2362 
2364

3262 
3264

4564 6564

Rozměry

Opláštění (X x Y x Z) v mm  377x279x612 1 1 1

492x351x670 1 1 1 1
Hmotnost

Čistá hmotnost v kg 19 19 19 28 28 28 28
Provozní hmotnost v kg 24 24 30 65 65 65 65

m
in

. 4
00

 m
m

min. 600 mm

min. 250 mm

min. 400 mm

m
in

. 6
00

 m
m

60...70 °C 1 ... 40 °C
max. 75 %rh
IP20Z

Y
X
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Umístění zvlhčovače závisí především na umístění parních distribučních 
trubic (viz kapitola 5.4). K zajištění správné funkce parního zvlhčovače a 
dosažení optimální efektivity, je nezbytné při umisťování parního zvlhčo-
vače uvážit a dodržovat následující body:

– Umístěte parní zvlhčovač tak, aby délka parní hadice byla co možná 
nejkratší (max. 4 m) s poloměrem ohybu minimálně 300 mm (R= 
min. 300 mm) a vzestupným sklonem 20 % nebo klesáním 5 % (viz 
kapitola 5.4.5).

– Parní zvlhčovače nordmann ES4 jsou konstruovány pro montáž na 
zeď. Ujistěte se, že nosná konstrukce (zeď, pilíř, konzola fixovaná k 
podlaze, atd.), na kterou bude praní zvlhčovač nainstalován, nabízí 
dostatečně vysokou nosnost (poznamenejte si hmotnostní informace 
z výše uvedené tabulky hmotností a rozměrů) a je vhodná pro montáž 
zvlhčovače.

POZOR! 
nemontujte parní zvlhčovač přímo do vzduchotechnického potrubí 
(nedostatečná stabilita).

– Zadní strana zvlhčovače nordmann ES4 při provozu produkuje teplo 
(max. teplota kovového opláštění je cca 60 - 70 °C). Proto se ujistěte, 
že konstrukce (zeď, pilíř, atd.) na kterou bude parní zvlhčovač umístěn, 
neobsahuje materiály citlivé na teplo. 

– Připevněte parní zvlhčovač tak, aby byl volně přístupný a dostatek 
prostoru okolo umožňoval instalační práce (viz výše uvedené ilustrace 
minimálních odstupových vzdáleností). 

– Zvlhčovač nordmann ES4 má krytí podle IP20. Ujistěte se, že zvlhčovač 
je chráněn před kapající vodou a jsou splněny odpovídající podmínky 
okolí zvlhčovače. 

– Parní zvlhčovač nordmann ES4 smí být namontován pouze v místnos-
tech s podlahovou vpusti.

POZOR! 
Jestliže zvlhčovač nordmann ES4 musí být z nějakého důvodu na-
montován na místo bez podlahové vpusti, je povinné zajistit zařízení 
monitorující případný únik vody, aby v případě úniku vody mohl být 
zastaven její přívod.

– Pro montáž zvlhčovače nordmann ES4 používejte výhradně montážní 
materiál dodaný spolu se zvlhčovačem. Pokud ve Vašem konkrét-
ním případě není možné použít originální připevňovací materiál, zvolte 
způsob, který poskytne srovnatelnou stabilitu. 

– Zvlhčovač nordmann ES4 je určen pro instalaci a provoz uvnitř budovy 
(rozsah přípustných teplot je uveden v kapitole 10.1). Pokud je zvlhčovač 
nordmann ES4 nainstalován venku, musí být umístěn v ochranném 
opláštění, které je odolné okolnímu prostředí. Pokud se očekávají tep-
loty okolního vzduchu kolem 0 °C a nižší, ochranné opláštění musí být 
vybaveno vytápěním řízeným termostatem s dostatečným výkonem. 
Přívodní potrubí vody musí být vybaveno topným kabelem a musí být 
izolována až k ochrannému opláštění.
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5.3.2	 Montáž	zvlhčovače

Postup práce
1. Vyznačte na stěně upevňovací bod “A”. 

2. Vyvrtejte otvor pro upevňovací bod “A” (průměr: 8 mm, hloubka: 40 
mm).

3. Do otvoru vsaďte dodanou plastovou hmoždinku a zavrtejte šroub do 
stěny tak, aby vzdálenost mezi stěnou a hlavou šroubu byla 4 mm.

4. Uvolněte dva šrouby připevňující čelní kryt zvlhčovače, sejměte čelní 
kryt. 

5. Zavěste zvlhčovač na šroub a pomocí vodováhy zvlhčovač vodorovně 
i svisle vyrovnejte. Potom vyznačte upevňovací body “B”.

6. Vyvrtejte otvory pro upevňovací body “B” (průměr: 8 mm, hloubka: 40 
mm).

7. Do otvorů vsaďte dodané plastové hmoždinky a zavrtejte šrouby do 
stěny tak, aby vzdálenost mezi stěnou a hlavou šroubu byla 4 mm. 

8. Zavěste zvlhčovač na šrouby. Před utažením šroubů ještě jednou zkon-
trolujte pomocí vodováhy usazení jednotky. 

9. nasaďte přední kryt a zajistěte jej dvěma šrouby.

 

Rozměry Velikost jednotky
Malá Velká

a 189 mm 246 mm
b 61 mm 52 mm
c 490 mm 547 mm
d 120 mm 180 mm
e 120 mm 180 mm

d
e

b
c

a

A

B

B
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5.3.3	 Kontrola	instalace	zvlhčovače

Zkontrolujte správnost montáže podle následujících bodů: 

 Je zvlhčovač správně umístěn (podle kapitoly 5.3.1)?

 Je nosná konstrukce dostatečně stabilní?

 Je zvlhčovač správně vertikálně a horizontálně vyrovnán?

 Je zvlhčovač správně upevněn (podle kapitoly 5.3.2)?

 Byl kryt zvlhčovače správně nasazen zpět a připevněn pomocí dvou 
šroubů?
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5.4	 Instalace	páry

5.4.1	 Přehled	instalace	páry

DS35
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DV41
DV71

Pmin
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-800 Pa
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Rm
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300

 mm
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+

min. 20 %
–
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Výpočet rozptylové vzdálenosti “BN” závisí na řadě faktorů. K přibližnému 
odhadu rozptylové vzdálenosti “BN”, je možno použít následující tabulku. 
Doporučené standardní hodnoty uvedené v této tabulce jsou vztaženy na 
rozsah teploty přiváděného vzduchu od 15 °C do 30 °C. Hodnoty uvedené 
tučně jsou platné pouze pro parní distribuční trubice DV41-... a DV71-..., 
hodnoty uvedené v závorkách jsou platné pro parní distribuční systém 
MultiPipe.

Vstupní vlhkost
φ1 v % r. v.

Délka rozptylové vzdálenosti BN v m
Výstupní vlhkost φ2 v % r. v.

40 50 60 70 80 90
5 0,9 (0,22) 1,1 (0,28) 1,4 (0,36) 1,8 (0,48) 2,3 (0,66) 3,5 (1,08)

10 0,8 (0,20) 1,0 (0,26) 1,3 (0,34) 1,7 (0,45) 2,2 (0,64) 3,4 (1,04)
20 0,7 (0,16) 0,9 (0,22) 1,2 (0,30) 1,5 (0,41) 2,1 (0,58) 3,2 (0,96)
30 0,5 (0,10) 0,8 (0,17) 1,0 (0,25) 1,4 (0,36) 1,9 (0,52) 2,9 (0,88)
40 – 0,5 (0,11) 0,8 (0,20) 1,2 (0,30) 1,7 (0,45) 2,7 (0,79)
50 – – 0,5 (0,13) 1,0 (0,24) 1,5 (0,38) 2,4 (0,69)
60 – – – 0,7 (0,16) 1,2 (0,30) 2,1 (0,58)
70 – – – – 0,8 (0,20) 1,7 (0,45)

φ1 v % r. v.: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu před zvlhčováním při nejnižší teplotě 
přiváděného vzduchu

φ2 v % r. v.: Relativní vlhkost vzduchu za parní distribuční trubici při maximálním výkonu

Pro parní potrubí o šířce < 600 mm se zvyšuje rozptylová vzdálenost u parního distribučního 
systému MultiPipe cca o 50 %

5.4.2	 Umístění	a	montáž	parních	distribučních	trubic

Místo instalace parních distribučních trubic je třeba určit při návrhu klimati-
začního zařízení. Pro zajištění řádného zvlhčování vzduchu věnujte prosím 
pozornost následujícím pokynům. 

Výpočet rozptylové vzdálenosti
Vodní pára vystupující z parní distribuční trubice potřebuje určitou vzdálenost 
pro rozptýlení do okolního vzduchu tak, že není viditelná jako mlha. Tato 
vzdálenost se nazývá rozptylová vzdálenost “BN”. Tato vzdálenost slouží 
jako základní vzdálenost pro výpočet minimálních odstupových vzdáleností 
od následujících komponentů zařízení.

BN: Rozptylová vzdálenost BN
E: Expanzní a směšovací zóna
φ1: Vstupní vlhkost vzduchu před zvlhčováním
φ2: Vlhkost vzduchu po zvlhčování
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Příklad

Dáno: φ1= 30 % r. v., φ2= 70 % r. v.

Rozptylová vzdálenost BN: 1,4 m  
 (0,36 m pro parní distribuční systém MultiPipe)

Poznámka: Je-li nutno z technických důvodů rozptylovou vzdálenost zkrátit, 
je třeba množství páry na základní jednotku rozdělit do dvou parních distri-
bučních trubic nebo musí být použit parní distribuční systém MultiPipe. 
V tomto případě se prosím obraťte na Vaše zastoupení nordmann.

Minimální odstupové vzdálenosti
Aby vodní pára vystupující z parního zvlhčovače nezkondenzovala na 
následujícím komponentu zařízení, musí mít tento komponent od parní 
distribuční trubice určitý minimální odstup, který závisí na velikosti rozpty-
lové vzdálenosti “BN”.

0.5 x BN

50 mm

Za rozšířením

0.5 x BN

1 x BN

Před obloukem

1 x BN

 Před/za zúžením 

 Před rozbočkou
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Před vyústkou

 Před/za filtrem/výměníkem Před/za ventilátorem, ukončením zóny

2,5 x BN  před jemným filtrem

Před regulačním čidlem

+

1.5 x BN *

50 mm

50 mm

1 x BN

1 x BN

Poznámky k instalaci a rozměrům
Parní distribuční trubice jsou určeny pro vodorovnou montáž (na stěnu 
vzduchotechnického potrubí) nebo s příslušenstvím pro vertikální instalaci 
(do dna potrubí). Výdechové otvory mají směřovat vždy vzhůru a do 
pravého úhlu k proudění vzduchu.

Parní distribuční trubice instalujte pokud možno na přetlakovou stranu 
potrubí (max. tlak v potrubí 1500 Pa). Pokud jsou parní distribuční trubice 
nainstalovány na podtlakovou stranu potrubí, maximální podtlak nesmí 
překročit 800 Pa.

Zvolte umístění pro instalaci parních distribučních trubic tak, aby vyhovovalo 
Vašemu potrubí (viz následující ilustrace) a polohu parních distribučních 
trubic tak, abyste dosáhli rovnoměrné distribuce páry.

1 x BN

5 x BN
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Umístění parní distribuční trubice v potrubí
Při umístění parní distribuční trubice v potrubí je třeba věnovat pozornost 
následujícím rozměrovým údajům:

Poznámka: Při použití parního distribučního systému MultiPipe se řiďte 
informacemi v samostatné dokumentaci pro tento výrobek.

Pokyny pro návrh vzduchotechnického potrubí
– Pro usnadnění instalace parních distribučních trubic a pro kontrolní účely 

musí být v blízkosti trubic umístěny dostatečně velké revizní otvory. 

– V rozsahu rozptylové vzdálenosti by mělo být vzduchotechnické potrubí 
vodotěsné. 

– Vzduchotechnické potrubí procházející chladnými prostory by mělo být 
izolováno, aby nedocházelo ke kondenzaci zvlhčeného vzduchu na 
stěnách potrubí.

– Omezené proudění vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí (způsobe-
né např. překážkou, úzkým obloukem, atd.) může vést ke kondenzaci 
zvlhčeného vzduchu.  

– Parní distribuční trubice nesmí být montovány do kulatého potrubí.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně návrhu vzduchotechnického potrubí 
pro aplikaci parních distribučních trubic pro zvlhčovač nordmann ES4, 
kontaktujte Vaše zastoupení nordmann.

1/2
1/2

H

H

1/3

2/3

hmin

H

2/7 

2/7 

3/7

H

2/7 

2/7 

3/7

gmin

1/3
1/3

1/3

H

H

1/2
1/2

g min.= 100 mm
h min.= 85 mm

H min.= 250 mm H ≥400 mm H min.= 200 mm

H min.= 400 mm H min.= 350 mm H min.= 300 mm
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5.4.3	 Instalace	parních	distributorů

Podrobné informace o instalaci parních distribučních trubic DV41-.., DV71-... 
a parním distribučním systému MultiPipe naleznete v samostatné dokumen-
taci pro tyto produkty. 
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5.4.4	 Umístění	a	montáž	ventilátorových	jednotek	FAN4...	a	Turbo...

Ventilátorová jednotka FAN4...
Ventilační nástavec FAn4... se montuje na stěnu samostatně nad jednotku. 
Aby se mohl proud cirkulačního vzduchu zvlhčeného parou šířit bez konden-
zace na překážkách (stropy, překlady, sloupy, apod.), je třeba při umístění 
ventilačního nástavce dodržet tyto minimální odstupové vzdálenosti.

 FAN4 N S ... FAN4 N M ...
mD max. 8 kg/h 15 kg/h 23 kg/h
A min. 4.0 m 6.0 m 8.0 m
B min. 1.0 m 1.0 m 1.0 m
C přibližně 2.2 m 2.2 m 2.2 m
D přibližně 1.0 m 1.0 m 1.0 m
E min. 1.0 m
E max. 4.0 m (doporučit 2.0 m)

Poznámka: Minimální vzdálenosti v tabulce se týkají vzduchu o teplotě 
15 °C a max. 60 % r. v. Pro nižší teploty a / nebo vyšší vlhkost se musí tyto 
údaje přizpůsobit.

A

C

B

E

D

D
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Ventilátorová jednotka Turbo...
Ventilátorová jednotka Turbo... je umístěna separátně nad přístrojem na zdi 
nebo v podhledu. Aby se umožnilo páře odcházet z jednotky a rovnoměrně 
se rozplynout bez kondenzace na případných překážkách (podhledy, trá-
my,sloupy, atd.), musí být dodržena tato minimální vzdálenost při výběru 
místa pro ventilátorovou  jednotku.

 Turbo 32 Turbo 45 Turbo 65
mD max. 32 kg/h 45 kg/h 65 kg/h

A min. 15.0 m 15.0 m 15.0 m

B min. 2 m 2 m 2 m

C min. 2.2 m 2.2 m 2.2 m

Poznámka: Minimální vzdálenosti v tabulce se týkají vzduchu o teplotě 15 
°C a max. 60 % r. v. Pro nižší teploty a / nebo vyšší vlhkost se musí tyto 
údaje přizpůsobit.

Poznámka: za účelem dosažení rovnoměrné distribuce vlhkosti do celého 
prostoru, musí být vzaty v úvahu další faktory, jako je rozměr místnosti, 
její výška atd., aby se dodržely zásady minimální vzdálenosti pro jednotky 
FAn4... a Turbo.... Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se přímého vlhčení 
prostoru, kontaktujte prosím vašeho dodavatele nordmann.

Další informace jsou uvedeny v separátní instrukci pro instalaci a provoz 
příslušných ventilátorových jednotek.

B
360 °

A

B

C C

180 °

A

450 mm
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5.4.5	 Instalace	parní	a	kondenzátní	hadice

Důležité! Používejte pouze originální parní a kondenzátní hadice od vašeho 
nordmann dodavatele. Další typy těchto hadic od jiných výrobců mohou 
způsobit problémy a škody při provozu.

Pokyny k vedení hadice
Pro vedení hadice je směrodatná poloha parní distribuční trubice:

– Parní distribuční trubice je umístěna výše než 500 mm nad horní 
hranou zvlhčovače:

Zpočátku je třeba vést parní hadici nad minimální výšku 300 mm se 
stoupáním alespoň 20 %, poté je třeba vést hadici k parní distribuční 
trubici s minimálním stoupáním 20 % a / nebo minimálním spádem 5 %.

Kondenzátní hadice je svedena dolů od zvlhčovače s minimálním sklo-
nem  20 %, ve formě sifonu (min. průměr ohybu hadice je d=200 mm), a 
musí mít dostatečné množství kapacity až do doby konce vypouštění.
Poznámka: Pokud Váš zvlhčovač napájí větší počet distribučních trubic, 
musí být každá kondenzátní hadice vedena do odpadní výlevky
Důležité! Před uvedením zvlhčovače do provozu naplňte smyčku na 
hadici (sifon) vodou.

Rmin. 300 mm
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– Parní distribuční trubice je umístěna níže než 500 mm nad horní hra-
nou zvlhčovače:

Rmin. 300 mm

Ømin. 

200 mmmi
n. 

30
0 m

m

ma
x. 

4 m mi
n. 

30
0 m

m

min. 20 %
–

min. 5 %
–

min.  20 %
+

Rmin. 300 mm

Rm
in.

 30
0 m

m

Ømin. 

200 mm

Ømin. 

200 mm
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x. 

4 m

mi
n. 

30
0 m

m

mi
n. 

30
0 m

m

min. 20 %
–

min. 20 %
–

min.  20 %
+

min. 5 %
–

min.  20 %
+

Překážka

Instaluje kondenzační vypouštění (příslušenství)  
v nejnižším bodě  

Zpočátku je třeba vést parní hadici nad minimální výšku 300 mm nad 
horní hranu zvlhčovače se stoupáním alespoň 20 %, a poté je třeba 
vést hadici dolů k parní distribuční trubici s minimálním spádem 5 %.

Kondenzátní hadici vedeme dolů s minimálním spádem 20 %, přes sifon 
(smyčka s průměrem min Ø 200 mm), přímo do odpadní nálevky.
Důležité! Před uvedením zvlhčovače do provozu naplňte smyčku na 
hadici (sifon) vodou.
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– Parní hadice by měla být vedena tak, aby její délka byla co nejkratší 
(max. 4 m) a zároveň byl dodržen minimální poloměr ohybu 300 mm. 
Důležité! Počítejte s tlakovou ztrátou cca 100 Pa na 1 m délky parní 
hadice.
Poznámka: Pokud musíte pro Vaši instalaci použít parní hadici o délce 
větší než 4 m, obraťte se na zastoupení nordmann. Ve všech přípa-
dech, kdy je parní hadice delší než 4 m, musí být hadice po celé délce 
izolovaná.

– Po celé délce hadice zamezte jakémukoliv zúžení průřezu (např. vytvo-
řením smyčky). Vestavění uzavíracího ventilu je zakázáno.

– Parní hadice se nesmí pronášet (kondenzační smyčka). Pokud je to 
nutné, je třeba ji podepřít závěsnými třmeny, pomocným nosným profilem 
nebo vybavit odtokem kondenzátu z parní hadice. 

– Důležité! Při volbě délky a vedení parní hadice nezapomínejte, že se 
hadice vlivem stárnutí smršťuje.

Upevnění hadice
Parní hadici je třeba upevnit k parní distribuční trubici a na hrdlo parního 
válce zvlhčovače pomocí hadicových spon. 
Pozor! Vyvarujte se příliš těsného utažení hadicových spon na hrdle par-
ního válce. 



43

Vedení páry pevným potrubím
Při vedení páry pevným potrubím je nutné dodržovat stejné pokyny, které 
byly popsány v předchozí části týkající se vedení parní hadice.  

mi
n. 

30
0 m

m

mi
n. 

30
0 m

m

max.
 4 m

Rmin. 5 x D

min. 20 %
–

min.  20 %
+

Ømin. 200 mm

Je třeba dodržet následující doplňkové pokyny:

– Minimální vnitřní průměr parního rozvodu (průměr záleží na parním 
zvlhčovači) musí být zvolen pro celou délku parní trasy.

– Používejte výhradně potrubí z mědi nebo nerezové oceli (min. DIn 
1.4301).

– Ke snížení tvorby kondenzátu (= ztráty výkonu), je nutno potrubí řádně 
tepelně izolovat.

– Minimální poloměr ohybu pro pevné potrubí je 5 ti násobek vnitřního 
průměru.

– Připojení parních hadic k distribuční trubici a zvlhčovači je provedeno 
krátkými svorkami na parní hadici co nejblíže k oběma zařízením.

– Důležité! Počítejte s tlakovou ztrátou cca 100 Pa na 1 m délky parního 
potrubí nebo na každý oblouk 90°.
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5.4.6	 Nejčastější	chyby	u	systémů	vedení	páry	a	kondenzátu

1. Parní hadice nevede minimálně 300  mm nepřetržitě rovným směrem 
před prvním ohybem

2. není dodržen minimální průměr ohybu parní hadice 300 mm (tvoří se 
kondenzát).

3. Sifon kondenzační hadice není alespoň 300 mm pod parní distribuční 
trubicí.

4. není instalován konednzační vývod v přechodu do vertikální polohy.

5 . Parní hadice nemá sklon (min. sklon 20 %).

1.

2.

3.

4.

5.
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5.4.7	 Kontrola	parní	instalace

Překontrolujte správnou instalaci páry podle následujících bodů:

– Parní distribuční trubice

 Jsou parní distributory (parní distribuční trubice nebo parní distribuční 
systém MultiPipe) správně umístěny a zajištěny ve stěně potrubí 
(šrouby dotaženy)? 

 Směřují výtokové otvory pod správným úhlem ke směru proudění 
vzduchu?

– Parní hadice

 Je dodržena maximální délka 4 m? 

 Je splněn požadavek minimálního poloměru ohybu 300 mm (4-5 ti 
násobek vnitřního průměru u pevného potrubí)?

 Jsou dodrženy pokyny pro vedení parní hadice?

 není parní hadice prověšena (kondenzační smyčky)? Je případně 
nainstalován odvod kondenzátu se sifonem (hadicová smyčka s 
průměrem ohybu minimálně 200 mm) v nejnižším místě? 

 Je u pevného porubí řádně provedena izolace? Bylo použito správ-
ného izolačního materiálu? Byl dodržen minimální vnitřní průměr? 

 Je/jsou parní hadice pevně přichycena/ny hadicovými sponami? 

 Je brán zřetel na tepelné rozpínání hadice během provozu a zkrácení 
hadice vlivem stárnutí? 

– Kondenzátní hadice

 Je dodržen minimální spád 20 %?

 Je vytvořen sifon (min. ø 200 mm a je naplněn vodou?

 Je kondenzátní hadice správně připevněna a neprověšuje se?
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5.5	 Připojení	vody

5.5.1	 Přehled	připojení	vody

125...1250 µS/cm
1...10 bar
1...40 °C

ø 22 mm

ø14/7 mm

ø14/7 mm

Z261

≥ 40 mm

G 3/4"

G 3/4"

G 1/2"

G 3/8"

G 3/8"

G 3/4"

m
in

. 5
0 

cm

ø 22 mm
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5.5.2	 Poznámky	k	připojení	vody

Přívod vody
Připojení vody je třeba provést podle schématu a pokynů uvedených v ka-
pitole 5.5.1 a v souladu s platnými místními předpisy týkajících se připojení 
jednotek na rozvod pitné vody a odpadu. Uvedené specifikace pro připojení 
musí být dodrženy. 

– Filtrační ventil (příslušenství “Z261”, nebo lze alternativně použít uza-
vírací ventil a 5 µm vodní filtr) je třeba namontovat co nejblíže parního 
zvlhčovače. 

– Přípustný rozsah tlaku v systému je od 1,0 do 10,0 bar (bez tlakových 
rázů)
Pro tlak vyšší než 10 bar je třeba provést přípojku prostřednictvím čer-
venáukčního ventilu (nastaveného na 1,0 bar). Pokud je tlak nižší než 
1,0 bar, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele nordmann.

– Poznámky ke kvalitě vody: 

– K napájení zvlhčovače nordmann ES4 používejte výhradně neu-
pravenou pitnou vodu.

– Není dovoleno používání žádných aditiv, jako jsou inhibitory koroze, 
desinfekce, atd., protože tyto látky mohou ohrozit zdraví a negativně 
ovlivnit provoz zvlhčovače.  

– Pokud by měl být zvlhčovač nordmann ES4 připojen na zdroj s 
měkčenou nebo částečně měkčenou vodou, kontaktujte prosím 
Vašeho dodavatele nordmann. 

– Spojovací materiál musí být odolný tlaku a certifikovaný pro použití 
v přípojkách pitné vody.

– Důležité! Před připojením vody musí být potrubí řádně vypláchnuto.

POZOR! 
Závit na přípojce zvlhčovače je vyroben z plastu. Aby se zabránilo 
stržení závitu, je třeba matici šroubení na přípojkách vody utahovat 
pouze rukou.

Odpad
Odpad je třeba provést podle schématu a pokynů uvedených v kapitole 
5.5.1 a v souladu s platnými místními předpisy týkajících se připojení na 
rozvod pitné vody a odpadu. Uvedené specifikace pro připojení musí být 
dodrženy.  

– Ujistěte se, že odpadní potrubí je dobře přístupné pro kontrolu a čištění. 

– Teplota odpadní vody je 80 - 90 °C. Pro odpadní potrubí je třeba používat 
výhradně instalační materiál odolný vysokým teplotám!
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5.5.3	 Kontrola	připojení	vody

Správnost instalace zkontrolujte podle následujících bodů:

– Přívod vody

 Je na přívodu vody nainstalován filtrační ventil (příslušenství “Z261”) 
nebo uzavírací ventil a 5 µm vodní filtr?

 Je dodržen přípustný tlak vody (1 – 10 bar) a její teplota (1 – 40 °C)?

 Je množství přiváděné vody dostatečné pro připojené zvlhčovače? 
Je dodržen minimální vnitřní průměr potrubí po celé délce? 

 Jsou všechny součásti rozvodu vody řádně připevněny a šroubení 
dotažena? 

 Je rozvod vody řádně utěsněn?

 Je přívod vody proveden v souladu s platnými místními předpisy 
týkajících se připojení na rozvod pitné vody a odpadu?

– Odvod vody

 Je dodržen minimální vnitřní průměr odpadního potrubí 40 mm po 
celé délce?

 Je odpadní potrubí položeno s dostatečným spádem alespoň 10 %?

 Byl použit ověřený materiál odolný vysokým teplotám min. 100 °C?

 Je odpadní hadice řádně upevněna (jsou hadicové spony na připojení 
ke zvlhčovači utaženy?

 Je odvod vody proveden v souladu s platnými místními předpisy 
týkajících se připojení na rozvod pitné vody a odpadu?
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5.6	 Elektrické	zapojení

5.6.1	 Schéma	elektrického	zapojení	Nordmann	ES4

A1 Regulátor s plynulou regulací (aktivní 0-10 V)
A2 Regulátor On/Off  (pasivní 24 V DC), nastavte spínač na JP1
A3 Regulátor On/Off  (aktivní 230 V AC)
B1 Stykač ventilátoru
B2 Snímač průtoku vzduchu
B3 Bezpečnostní hygrostat
F1 Interní pojistka silové napájecí desky (6,3 A, pomalá)
F2 Externí jistič pro napájecí napětí topení
F3 Externí jistič pro napájecí napětí regulace
F4 Externí jistič 230 V regulace On/Off 
H1 Dálková signalizace provozních stavů (volitelné příslušenství “RFI”)
J Propojka, pokud nejsou připojeny žádné externí monitorující přístroje
JP1 Přepínač režimu On/Off 
K Externí bezpečnostní řetězec (230 V / 5 A)
K1 Hlavní stykač (pro připojení napájecího napětí topení ke zvlhčovači)
M Ventilační nástavec FAn3 ES4
Q2 Externí servisní vypínač pro napájecí napětí topení
Q3 Externí servisní vypínač pro napájecí napětí regulace
S1 Otočný přepínač „Typ parního válce”
S2 Potenciometr “Odkalovací faktor”
S3 Potenciometr “Omezení výkonu”
S4 Přepínač DIP “Obecné nastavení jednotky”
X0 Připojovací svorkovnice pro napájecí napětí topení (volitelné příslušenství THV)
X1 Připojovací svorkovnice pro regulační signál
X2 Připojovací svorkovnice regulace On/Off 
X3 Připojovací svorkovnice napětí regulace

Deska s řídící elektronikou Silová napájecí deska

ES4 Card

red yellow green

F1 (6.3 AT)

CONT.SIGN
V+ IN GND

X2 X3
VD

MAIN SUPPLY
L1 N SC1SC2

LEV.SENSOR

Driver board

CPU board

J1

X1

CURRENT SENSOR

CPU BOARD

1 2

On/Off
JP1 must be plugged

B3
K

B2

B1

J

Q3

230 V/1~/50..60 Hz
L1 N

F3

On/Off Mode
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+ –
0-10VA1
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A3
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L1’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Error Service Steam Unit On
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Offset

Settings 
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230 V/3~/50..60 Hz

Q2 
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PE
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F2
L1 L2
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5.6.2	 Poznámky	k	elektrickému	zapojení

Důležité poznámky
– Elektrická instalace musí být provedena podle schématu elektrického 

zapojení uvedeného v kapitole 5.6.1, poznámek k elektrickému zapojení 
a v souladu s příslušnými platnými místními zákony. Veškeré pokyny 
uvedené ve schématu zapojení musí být dodrženy. 

– Všechny kabely musí být vedeny přes kabelové průchodky vybavené 
těsněním (např. doplňkové příslušenství “CG - kabelové průchodky”). 
Kabely napájecího napětí topení musí být vedeny do zvlhčovače spodem 
přes kabelové průchodky vybavené upevňovacím páskem. Upevněte 
kabely páskem. 

– Ujistěte se, zda kabely nezadrhávají o žádný díl zvlhčovače. 

– Musí být dodržena maximální délka kabelů a požadovaný průřez kaž-
dého vodiče.

– napájecí napětí topení a regulace se musí shodovat s napětími uvede-
nými ve schématu elektrického zapojení. 

Napájení ohřevu

POZOR!
Před zapojením zařízení k elektrickému napájení se ujistěte, že napětí 
odpovídá napájecímu napětí topení jednotky uvedeným na typovém 
štítku.

Zvlhčovač nordmann ES4 musí být připojen k napájení podle schématu 
elektrického zapojení přes servisní vypínač “Q2” (nezbytným požadavkem 
je minimální vzdálenost rozpojených kontaktů 3 mm) a musí být instalována 
skupina pojistek “F2” (nezbytný požadavek, velikost pojistek je detailně 
popsána v následující tabulce). Veškeré kabely a vodiče zařízení musí být 
vedeny volně přes kabelové průchodky na svorkovnice hlavního stykače 
“K1”.

Napájecí napětí 
topení

Max. parní 
výkon
[kg/h]

Nordmann  
ES4 ..

Nominální 
výkon 
[kW]

Nominální 
proud

[A]

Hlavní  
pojistky F2 

[A]

400V3
(400 V/3~/50...60 Hz)

5 534 3.8 5.4 3x 10
8 834 6.0 8.7 3x 16

15 1534 11.3 16.2 3x 25
23 2364 17.3 24.9 3x 35
32 3264 24.0 34.6 3x 50
45 4564 33.8 48.7 3x 80
65 6564 48.8 70.4 3x 100

400V2
(400 V/2~/50...60 Hz)

5 524 3.8 9.4 2x 16
8 824 6.0 15.1 2x 25

230V3
(230 V/3~/50...60 Hz)

5 532 3.8 9.4 3x 20
8 832 6.0 15.1 3x 25

15 1532 11.3 28.2 3x 40
23 2362 17.3 43.3 3x 63
32 3262 24.0 60.2 3x 100

230V1
(230V/1~/50...60Hz)

5 522 3.8 16.3 25
8 822 6.0 26.1 40

Průřez vodičů musí být v souladu s platnými místními předpisy.
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Napájení regulace

POZOR!
– Před zapojením zařízení k elektrickému napájení se ujistěte, že 

napětí odpovídá napájecímu napětí regulace jednotky (230 V/1 
50…60 Hz).

– Zvlhčovač smí být připojen k napájení pouze, pokud je přívod vybaven 
ochranným vodičem. 

Připojení napájecího napětí regulace musí být provedeno podle schématu 
elektrického zapojení na svorkovnici “X3” na silové napájecí desce. Do 
elektrického přívodu je třeba nainstalovat servisní vypínač Q3 (dodávka 
stavby); který rozpojí všechny vodiče a má min. vzdálenost mezi kontakty 
3 mm a pojistku F3 (max. 10 A pomalá) (servisní vypínač a pojistka jsou 
nezbytně požadovány). 

Průřez vodičů musí být v souladu s platnými místními předpisy (minimálně 
1,5 mm2).

Externí bezpečnostní řetězec
Pro zaručení bezpečného provozu zvlhčovače je nezbytně nutné sledovat 
jeho provoz pomocí bezpečnostního řetězce. 

Proto je třeba připojit beznapěťové kontakty (maximální zátěž kontaktu 250 
V / 5 A) externích snímačů (např. bezpečnostní hygrostat, snímač průtoku 
vzduchu, stykač ventilátoru, atd.) na řadu kontaktů “SC1” a “SC2” svor-
kovnice “X3” podle schématu elektrického zapojení.

 NEBEZPEČÍ! Nebezpečí elektrického šoku!
napájecí napětí je připojeno na svorkovnici “X3” (až 240 V). Před zapo-
četím připojování kontaktů je nutné parní zvlhčovač odpojit od napájecího 
napětí (napájecí napětí topení a regulace). 

Když z jakýchkoliv důvodů nejsou připojena žádná externí monitorovací 
zařízení, musí být instalována propojka “J” na kontaktech “SC1” a “SC2” 
na svorkovnici “X3”.

nepřipojujte na svorkovnice žádné externí napětí.

Průřez kabelu musí být v souladu s místními platnými předpisy (minimální 
průřez 1 mm2).
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Dálková signalizace provozních stavů H1 (volitelné příslušenství 
“RFI”)
Volitelné příslušenství relé dálkové signalizace provozních stavů se připojuje 
na řídící desku na svorku “J1”. Volitelné relé dálková signalizace provoz-
ních stavů obsahuje čtyři beznapěťové kontakty pro připojení následujících 
provozních a poruchových stavů:

– “Error” (Porucha): 
Toto relé je aktivováno, pokud se vyskytne porucha.

– “Service” (Údržba):
Toto relé je aktivováno po uplynutí intervalu údržby.

– “Steam” (Pára):
Toto relé je uzavře, jakmile zařízení začne produkovat páru. 

– “Unit On” (Jednotka zapnuta):
Toto relé se uzavře, jakmile je jednotka zapnuta hlavním vypínačem.

Maximální zátěž kontaktu je 250 V/5 A.

Pro spínání mini stykačů a relé musí být použity odpovídající odrušovací 
členy (varistory).

Poznámka: Minimální průřez přívodního kabelu musí být v souladu s míst-
ními platnými předpisy. 

Signál regulace
– Externí regulátor plynulé regulace vlhkosti 0-10 V (A1)

Externí regulátor plynulé regulace vlhkosti se připojuje ke kontaktům 
“In” (+) a “GnD” (–) na svorkovnici“X1”.

– Hygrostat 24 V DC On/Off (pasivní)
Hygrostat 24 V DC On/Off se připojuje ke kontaktům “V+” a “In” na 
svorkovnici “X1”.
Poznámka: Pro regulaci 24 V DC On/Off musí být spínač nastaven na 
“JP1”.

– Regulátor 230 V On/Off (aktivní)
Signál regulace 230 V On/Off se připojuje ke kontaktu “VD” na svorkovnici 
“X2” přes externí pojistku “F4” (max. 10 A, pomalá).

Připojení ventilačního nástavce FAN4.../Turbo...
Detailní informace naleznete v samostatné dokumentaci k ventilačnímu 
nástavci. 
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5.6.3	 Konfigurace	jednotky

Všechny ovládací prvky konfigurace jednotky jsou umístěny na řídící des-
ce:
– Otočný přepínač “Cylinder” (Parní válec): typ parního válce
– Potenciometr “Drain factor” (Odkalovací faktor): odkalovací faktor
– Potenciometr “Power Limit” (Omezení příkonu): omezení příkonu
– Přepínač DIP “Settings” (nastavení): obecné nastavení

Nastavení typu parního válce “Cylinder” (Parní válec)
Ke zvolení typu parního válce otočte otočným přepínačem “Cylinder” (Parní 
válec):

napětí/Fáze 200/1
230/1 400/2 200/3

230/3 400/3 200/3
230/3 400/3 200/3

230/3 400/3 200/3
230/3 400/3 400/3 400/3

Pozice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B

Typ parního 
válce

522A
822A

524A
824A

532A
832A

534A
834A 1532A 1534A 2362A 2364A 3262A 3264A 4564A 6564A

Nastavení odkalovacího faktoru
K nastavení odkalovacího faktoru použijte potenciometr “Drain Factor” (Od-
kalovací faktor) (rozsah nastavení: 0,5...2,0, tovární nastavení: 1,0).

Omezení příkonu
K nastavení maximálního příkonu použijte potenciometr “Power Limit” 
(Omezení příkonu) v % maximální hodnoty (rozsah nastavení: 30...100 %, 
tovární nastavení: 100 %).

Obecné nastavení (“Settings”)
Pomocí přepínače DIP “Settings” (nastavení) je možno nastavit různé 
parametry nastavení zařízení. Parametry zvlhčovače jsou přednastaveny 
v továrně a mohou být změněny pouze po konzultaci se zastoupením 
nordmann.

Přepínač Tovární  
nastavení

Popis

1 OFF  
(VYPnUTO)

On (ZAPnUTO): nízká vodivost vody <125 µS/cm
OFF (VYPnUTO): normální vodivost vody ≥125 µS/cm

2 OFF  
(VYPnUTO)

On (ZAPnUTO): odkalování stand by (72 hodin) aktivováno
OFF (VYPnUTO): odkalování stand by (72 hodin) deakti-
vováno

3 OFF  
(VYPnUTO)

On (ZAPnUTO): nucené odkalování (72 hodin) aktivováno
OFF (VYPnUTO): nucené odkalování (72 hodin) deaktivo-
váno

4 OFF  
(VYPnUTO)

On (ZAPnUTO): interval výměny parního válce 2500 hod.
OFF (VYPnUTO): interval výměny parního válce 1500 hod.

5 On  
(ZAPnUTO)

On (ZAPnUTO): Elektrický přívod je vybavený proudovým 
chráničem
OFF (VYPnUTO): Elektrický není vybaven proudovým 
chráničem

6 OFF  
(VYPnUTO)

On (ZAPnUTO): Posunutí regulačního signálu aktivováno 
(2-10 V)
OFF (VYPnUTO): Posunutí regulačního signálu deaktivo-
váno (0-10 V)



54

5.6.4	 Kontrola	elektrického	připojení

Zkontrolujte správnost elektrického připojení podle následujících bodů:

 Odpovídají údaje o napájecím napětí topení a regulace údajům uvede-
ným ve schématu zapojení?

 Je vložena správná karta ES4?

 Je napájení (ohřev a regulace) řádně jištěno? 

 Je servisní vypínač “Q.” nainstalován na přívodním kabelu napájení 
ohřevu a regulace?

 Odpovídá připojení jednotlivých komponentů schématu zapojení? 

 Jsou svorky připojovacích kabelů dostatečně utaženy?

 Jsou připojovací kabely vedeny přes kabelové průchodky a bez zatížení 
tahem?

 Odpovídá elektrická instalace platným místním předpisům týkajících se 
elektroinstalace? 

 Je čelní kryt řádně připevněn a zajištěn pomocí dvou šroubů?
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6	 Provoz	zvlhčovače

6.1	 Displej	a	obslužné	a	indikační	prvky

Tlačítko Odkalování/Info
– stiskněte tlačítko krátce: vypouštěcí ventil se otevře a zavře (ruční 

vypouštění).
Poznámka: vypouštěcí ventil se automaticky uzavře po 10 minu-
tách. 

– stiskněte tlačítko a přidržte (>3 sek.): aktivuje se zobrazení provoz-
ních údajů

Červená LED “Porucha”
– v normálním provozním režimu

– Červená kontrolka LED se rozsvítí v případě poruchy jednotky. 
Další provoz jednotky již není dále možný, přívod napájecího 
napětí topení je přerušen. 

– Červená kontrolka LED bliká střídavě se zelenou kontrolkou LED, 
pokud je otevřen externí bezpečnostní řetězec (pomocné kontakty 
stykače motoru ventilátoru, bezpečnostní hygrostat, atd.). 

– v režimu info
Červená kontrolka LED bliká, pokud se vyskytuje závada. Počet 
bliknutí za určitý interval indikuje levou číslici chybového kódu.

Žlutá LED “Indikace varování a informací”
– v normálním provozním režimu

Žlutá kontrolka LED svítí, pokud je vyžadována údržba parního válce 
(viz kapitola 7) nebo nebyla resetována indikace požadavku na údržbu 
po jejím provedení (viz kapitola 7.6).

– v režimu info
Žlutá kontrolka LED bliká v určitém intervalu, pokud se vyskytuje 
závada. Počet bliknutí v rámci intervalu indikuje pravou číslici chy-
bového kódu. 

Zelená LED “Pára”
– v normálním provozním režimu

– Zelená kontrolka LED svítí, pokud jednotka produkuje páru.

– Zelená kontrolka LED bliká střídavě s červenou kontrolkou LED, 
pokud je otevřen externí bezpečnostní řetězec (pomocné kontakty 
stykače motoru ventilátoru, bezpečnostní hygrostat, atd.). 

– v režimu info
Zelená kontrolka LED bliká v určitém intervalu. Počet bliknutí v inter-
valu vynásobený deseti indikuje aktuální výstup páry v %. 

Hlavní vypínač
Zapíná nebo vypíná zvlhčovač. Vypínač je podsvícený, když je zvlhčovač 
zapnutý.
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6.2	 Uvedení	do	provozu

Při uvedení parního zvlhčovače do provozu postupujte následovně: 

1. Zkontrolujte parní zvlhčovač a jeho instalaci na poškození.

 NEBEZPEČÍ! 
Poškozené jednotky nebo jednotky s poškozenou instalací mohou 
způsobit vážné materiální škody a ohrozit život. 
Poškozené jednotky nebo jednotky s poškozenou instalací nesmí 
být uvedeny do provozu. 

2. Zkontrolujte správné usazení a připevnění čelního krytu pomocí dvou 
šroubů. 

3. Otevřete uzavírací ventil na přívodu vody. 

4. Ověřte nastavenou hodnotu vlhkosti na regulátoru vlhkosti nebo hyg-
rostatu a podle potřeby nastavte. 

5. Zapněte servisní vypínače pro napájecí napětí pro ohřev a regulaci. 
6. Zapněte hlavní vypínač parního zvlhčovače.

Parní zvlhčovač provede systémový test, během kterého se rozsvítí 
všechny LED kontrolky.

Pokud po proběhnutí testu:
– svítí žlutá LED kontrolka trvale, je nutná údržba parního válce (viz ka-

pitola 7) nebo nebyl resetován požadavek údržby (viz kapitola 7.6).

– svítí červená LED kontrolka trvale, vyskytla se vážná závada (viz 
kapitola 8). 

Po skončení testu je zařízení připraveno k provozu v normálním provozním 
režimu. 

Jakmile regulátor vlhkosti, resp. hygrostat vyžaduje zvlhčování, zapne se 
přívod elektrického napájení pro ohřev. Vstupní ventil se s malým zpožděním 
otevře a parní válec se plní vodou. Jakmile ponořené elektrody zahřejí vodu 
ve válci, rozsvítí se zelená LED kontrolka a po několika minutách (cca 5 - 10 
minut v závislosti na vodivosti vody) se začne vyvíjet pára. 
Poznámka: Když je zvlhčovač nordmann ES4 provozován s vodou o nízké 
vodivosti, je možné, že není dosaženo maximální hodnoty parního výkonu 
během prvních hodin provozu. To není nic neobvyklého. Jakmile vodivost 
vody dosáhne dostatečné hodnoty (procesem vypařování), zvlhčovač do-
sáhne maximálního parního výkonu. 
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6.3	 Poznámky	k	provozu	zvlhčovače

6.3.1	 Funkce	LED	kontrolek	v	režimu	info

Režim info je aktivován stisknutím a přidržením tlačítka odkalování/Info po 
dobu delší než 3 sekundy. Poté, co je aktivován režim info: 
– nejdříve bliká zelená LED kontrolka. Počet bliknutí indikuje aktuální 

parní výkon v % maximálního parního výkonu.

Zelená LED kontrolka bliká ...

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x

Parní výkon v % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Poznámka: pokud není produkována pára v okamžiku, kdy je aktivován 
režim info, rozsvítí se zelená LED kontrolka na dobu 3 sekund a pak 
opět zhasne. 

– poté, pokud se vyskytne porucha (varování nebo porucha) bliká postupně 
červená a žlutá LED kontrolka. Počet bliknutí červené LED kontrolky 
indikuje levou číslici chybového kódu, zatímco počet bliknutí žluté LED 
kontrolky indikuje pravou číslici chybového kódu. 
Poznámka: když je aktivován režim info a červená LED kontrolka svítí, 
porucha je indikována jako závada (E...), jinak jako je indikována va-
rování (W...). 

Toto zobrazení se opakuje, dokud není ukončen režim info buďto automaticky 
po 5 minutách nebo manuálně stisknutím tlačítka odkalování /info. 

Příklady:
Indikace v normál-
ním provozním 
režimu

Zelená LED svítí ne ano ano ne
Červená LED svítí ne ne ne ano

Indikace v režimu 
info

Zelená LED bliká .. –– 5x 5x ––
Červená LED bliká .. –– –– 3x 2x
Žlutá LED bliká .. –– –– 6x 1x

Parní výkon 0 % 50 % 50% 0 %
Chybový kód –– –– W36 E21

6.3.2	 Dálková	signalizace	provozních	stavů

Pokud je Vaše jednotka vybavena volitelným příslušenstvím dálkové signali-
zace provozních stavů “RFI”, budou následující provozní stavy signalizovány 
na dálku pomocí provozních a chybových hlášení:

Aktivace relé dálko-
vého hlášení

Kdy? Displej na  
jednotce

“Porucha” Vyskytla se porucha, další 
provoz již není možný, přívod 
napájecího napětí topení je 
přerušen.

Červená LED svítí

“Údržba” Požadavek na údržbu parního 
válce. Zvlhčovač ještě po nějaký 
čas zůstává v provozu.

Žlutá LED svítí

“Pára” Požadavek na produkci páry/
Produkce páry.

Zelená LED svítí

“Zvlhčovač zapnut” Zvlhčovač je zapnutý. Hlavní vypínač svítí
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6.3.3	 Kontroly	během	provozu

Zvlhčovač nordmann ES4 a zvlhčovací systém musí být kontrolovány je-
denkrát týdně. Při těchto kontrolách je třeba zkontrolovat následující: 

• instalaci vody a páry na případné úniky. 

• veškeré spoje na parním zvlhčovači a ostatních součástí systému, 
případné poškození zařízení.

• elektroinstalaci na případné poškození.

Pokud provozní kontrola odhalí jakékoliv nesrovnalosti (např. únik vody, 
indikace poruchy) nebo se objeví nějaké poškození na zařízení, odstavte 
zvlhčovač nordmann ES4 z provozu, jak je uvedeno v kapitole 6.5. Poté 
kontaktujte Vašeho dodavatele nordmann. 

6.4	 Manuální	odkalování

Pro manuální odkalení zvlhčovače postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte krátce tlačítko odkalování/info. napájecí napětí topení je 
přerušeno a otevře se vypouštěcí ventil. Bliká žlutá LED kontrolka. 
Poznámka: Vypouštěcí ventil se automaticky uzavře po 10 minutách.

2. Odkalovací cyklus se zastaví opětovným krátkým stisknutím tlačítka 
odkalování/info. 

6.5	 Odstavení	zvlhčovače	z	provozu

Při odstavování parního zvlhčovače z provozu postupujte následujícím 
způsobem:

1. Pokud je důvodem vypnutí zvlhčovače indikovaná porucha, je třeba 
zaznamenat kód této poruchy uvedený v chybovém hlášení na displeji 
(počet bliknutí červené a žluté LED kontrolky).

2. Zavřete uzavírací ventil na přívodu vody. 

3. Proveďte manuální odkalení (viz kapitola 6.4) a počkejte, než se vy-
prázdní parní válec. 

4. Přepněte hlavní vypínač na zvlhčovači do polohy Vypnuto.
5. Přerušte přívod elektrického napájení do parního zvlhčovače: 

Vypněte všechny servisní vypínače k napájecímu napětí topení a regu-
lace a zajistěte ji proti náhodnému opětovnému zapnutí nebo je zřetelně 
označte. 

6. Pokud se očekává, že okolní teplota bude nižší než 0 °C když jednot-
ka bude odstavena z provozu (provoz zvlhčovače nordmann ES4 v 
ochranném opláštění vně budovy) vypusťte vodu z trubice přivádějící 
vodu a vodního filtru (ventilu s filtrem). 

 VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení!
Jestliže byla před vypnutím zvlhčovače produkována pára, je třeba před 
otevřením jednotky počkat dostatečně dlouho, aby se parní válec ochladil 
a nehrozilo tak nebezpečí popálení. 
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7	 Údržba

7.1	 Důležité	poznámky	k	údržbě

Kvalifikace obsluhy 
Veškeré údržbové práce musí provádět výhradně dobře kvalifikovaný a 
školený personál autorizovaný vlastníkem zvlhčovače. Ověření řádné 
kvalifikace personálu je zodpovědností majitele zařízení. 

Obecné poznámky
Pokyny a údaje týkající se servisních prací je třeba bezpodmínečně respek-
tovat a dodržovat. 

Je dovoleno provádět jen takové servisní práce, které jsou popsány v této 
dokumentaci. 

Při výměně poškozených dílů používejte výhradně originální náhradní díly 
nordmann. 

Bezpečnost
některé servisní práce vyžadují odmontování krytu zvlhčovače. Prosím 
věnujte pozornost následujícícmu:

 NEBEZPEČÍ! Nebezpečí elektrického šoku!
Pokud je zvlhčovač otevřený, může dojít ke kontaktu s částmi pod napětím. 
Kontakt s těmito částmi může způsobit vážné zranění či ohrozit život. 

Prevence: Před zahájením jakékoliv práce na zařízení nordmann ES4 se 
musí zařízení vypnout, jak je uvedeno v kapitole 6.5 a zabezpečit proti 
opětovnému zapnutí (vypnout zvlhčovač, odpojit ho od elektrické sítě a 
zavřít přívod vody). 

POZOR! 
Elektronické součástky uvnitř zvlhčovače jsou velmi citlivé na elektrosta-
tický výboj. 

Prevence: Před zahájením jakékoliv servisní práce na elektrickém či 
elektronickém vybavení je třeba přijmout příslušná opatření k ochraně 
příslušných komponent před poškozením elektrostatickým výbojem 
(ochrana před elektrostatickým výbojem). 
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7.2	 Seznam	údržby

Pro zajištění provozní spolehlivosti je třeba parní zvlhčovač nordmann 
ES4 pravidelně udržovat. Rozlišuje se mezi první údržbou po cca 500 
provozních hodinách (I), údržbou parního válce po rozsvícení žluté 
LED kontrolky (II) a roční údržbou (III). 
V níže uvedené tabulce je uvedeno shrnutí úkonů nutných pro každý ze tří 
servisních stupňů.

Komponent Interval Požadovaný úkon

I II III

Parní válec X Odstraňte a vyměňte.

Vypouštěcí ventil X Odstraňte, rozmontujte a vyčistěte; pokud je to nezbytné 
tak vyměňte. 

Prostor pro parní válec X Zkontrolujte, v případě potřeby vyčistěte. 

napouštěcí ventil X Odstraňte a vyčistěte vložený filtr, v případě potřeby 
vyměňte. 

Vypouštěcí kalich X Pokud je nutné, vyjměte a vyčistěte.

Odpadní hadice včetně sifonu X Zkontrolujte, v případě potřeby vyčistěte (odvápněte 
a vypláchněte). 

Rozvod páry X X Zkontrolujte parní a kondenzátní hadice, zda nejsou 
popraskané a zkontrolujte, zda jsou správně připojeny, 
vyměňte vadné hadice. 

Vodovodní instalace X X Zkontrolujte praskliny, správné umístění a připojení 
vodní hadice a vadné hadice vyměňte. 
Zkontrolujte připojení přívodní trubice, v případě potřeby 
ji utáhněte. Pokud je to možné, vyčistěte vodní filtr. 

Elektrická instalace X X Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně dotaženy 
a prověřte stav izolace. 
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7.3	 Montáž	a	demontáž	části	zvlhčovače	v	rámci	údržby

7.3.1	 Montáž	a	demontáž	parního	válce

1. Uvolněte šroubovákem zámky předního krytu a sejměte přední kryt.

2. Šroubovákem uvolněte hadicovou sponu a potom sejměte parní hadici 
z nátrubku na parním válci. 

3. Sejměte konektory z elektrod a hladinového čidla. 

4. Uvolněte několikerým otočením dva šrouby na držáku upevňujícím parní 
válec, potom zatlačte držák směrem nahoru, dokud se neuvolní a pak 
jej odstraňte.

1 2

3 4
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5 6

5. Opatrně vytáhněte parní válec z hrdla vypouštěcího ventilu a vyndejte 
ho ven ze zvlhčovače směrem dopředu.

POZOR! 
Parní válec pokládejte opatrně, mohlo by dojít k poškození spodního 
připojovacího dílu. 

6. Opatrně vyjměte vypouštecí sítko z výpustního otvoru válce.
Poznámka: tento krok musí být proveden pouze v případě, že je sítko 
ucpané (viz kapitola 8.2.2 “Poruchy zvlhčovače”) a parní válec může 
být dál používán.
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Montáž parního válce probíhá v opačném pořadí. Prosím, dodržujte ná-
sledující pokyny:

– Před montáží parního válce zpět do zvlhčovače zkontrolujte O-kroužek 
v hrdlu vypouštěcího ventilu a v případě potřeby ho vyměňte. 

– Vodou zvlhčete O-kroužek v hrdlu vypouštěcího ventilu (nepoužívejte 
tuk či olej) a potom vložte parní válec zpět do hrdla vypouštěcího ventilu 
a zasuňte ho zpět až na konec. 

– nasaďte konektory elektrod a hladinového čidla na příslušné kontakty 
podle následující tabulky.

Typ varného válce

522A / 524A
822A / 824A

532A / 534A
832A / 834A

1532A / 1534A

2362A / 2364A
3262A / 3264A

4564A / 6564A

 

Senzor 
bílá

černá

červ. 
hně-

dá černá

červ. 

hnědá

Senzor 
bílá

hnědá

černá 

červená 

Senzor 
bílá

černáhnědá

Senzor 
bílá

černá

červ. 

hnědá černá

červ. 

hnědá

– Upevněte parní hadici na připojovací hrdlo parního válce hadicovými 
sponami. 

POZOR! 
– netěsná parní hadice může způsobit poškození vnitřku zvlhčovače; 

poškození vlhkostí. 

– Připojovací hrdlo parního válce je vyrobené z plastu. Přílišné 
utažení hadicových spon může způsobit poškození válce. 
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7.3.2	 Montáž	a	demontáž	vypouštěcího	kalichu	

1. Odeberte hadicovou spojku, pak vyjměte vypouštěcí hadici z přípojky 
na vodním kalichu.

2. Oddělejte hadici přívodu vody.

3. Odejměte tři šrouby připevňující vypouštěcí kalich k jednotce použitím 
šroubováku, pak odejměte vypouštěcí kalich směrem dolů.

4. Odejměte O-koužek z kruhového uložení vypouštěcího kalichu.

Instalace vypouštěcího kalichu se provádí v opačném postupu prací. 
Pžed sesatvením zkontrolujte o-kroužek vypouštěcího kalichu a těsnění 
přívodu vody a vyměňte js v případě potřeby.

1

2

3

4
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7.3.3	 Demontáž	a	montáž	napouštěcího	kalichu	a	vodních	hadic	

Před demontáží napouštěcího kalichu a vodních hadic odmontujte nejdříve 
parní válec (viz kapitola 7.3.1). 

1. Kleštěmi uvolněte hadicové spony a poté odpojte všechny hadice z 
jejich konektorů a hadice odstraňte. 
Poznámka: Hadice připojené k napouštěcímu kalichu mohou být demon-
továny spolu s kalichem (viz obrázek) a potom odpojeny od konektorů 
napouštěcího kalichu vně zvlhčovače. 

2. Opatrně zatáhněte za upevňovací sponu směrem dopředu, potom 
zatlačte napouštěcí kalich dolů z držáku a vyjměte směrem dopředu. 

Montáž napouštěcího kalichu a vodních hadic probíhá v opačném pořadí. 
Před upevněním vodních hadic ke konektorům pomocí hadicových spon, 
umístěte hadice tak, aby nebyly zkroucené.
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4

22

3

1

7.3.4	 Demontáž	a	montáž	vypouštěcího	ventilu	

Při demontáži vypouštěcího ventilu je nutno nejdříve demontovat parní 
válec (viz kapitola 7.3.1). 

1. Odpojte elektrické kabely (polarita kabelů nemusí být zachována). 

2. Uvolněte hadicové spony a odpojte hadici od konektoru. 

3. Uvolněte dva šrouby pomocí křížového šroubováku Philips a potom 
vymontujte vypouštěcí ventil. 

Montáž a instalace vypouštěcího ventilu se provádí úkony v opačném pořadí. 
Před sestavením ventilu zkontrolujte O-kroužek na poškození a v případě 
potřeby jej vyjměte. 
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7.3.5	 Demontáž	a	montáž	napouštěcího	ventilu

Při demontáži napouštěcího ventilu je nutno nejdříve demontovat parní 
válec (viz kapitola 7.3.1). 

1. Odpojte elektrické kabely (polarita kabelů nemusí být zachována). 

2. Uvolněte hadicové spony a odpojte hadici od konektoru. 

3. Uvolněte převlečnou matici na přípojce vody a sejměte hadici přívodu 
vody. 

4. Uvolněte dva šrouby pomocí křížového šroubováku Philips a potom 
vymontujte napouštěcí ventil.

5. Odstarňte vložené sítko jemnými kelštěmi.

Montáž napouštěcího ventilu probíhá v opačném pořadí úkonů. Převlečná 
matice na přípojce vody smí být utažena pouze rukou.

1

3

3

4

5
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7.4	 Poznámky	k	čištění	komponentů	zvlhčovače

Komponent Co a jak má být čištěno

Vodní hadice • Odstraňte vodní kámen tím, že lehce poklepete na 
hadice gumovým kladívkem. Poté hadice vypláchněte 
horkou vodou z kohoutku. 

Napouštěcí ventil

Vložka filtru

• Užijte kartáček (nepoužívejte drátěný kartáč) pro od-
starnění vápenných nánosů uvnitř napouštěcího ventilu 
a jeho sítka.. 

• Umyjte napouštěcí ventil a sítko vlažným mýdlovým 
roztokem a pak pečlivě omyjte vodou.
Před opětovnou montáží napouštěcího ventilu nech-
te ventil oschnout!

Vypouštěcí ventil

Těleso ventilu

Trn ventilu

• Užijte kartáček  pro odstarnění vápenných nánosů, na 
válci ventilu a jeho pístu  (nepoužívejte drátěný kar-
táč)

• Umyjte napouštěcí ventil a sítko vlažným mýdlovým 
roztokem a pak pečlivě omyjte vodou a nechte vy-
schnout.

Napouštěcí kalich • Odstraňte vodní kámen z napouštěcího kalichu a jeho 
konektorů kartáčem (nepoužívejte drátěný kartáč). 
Pokud je vodní kalich silně zavápněn umístěte ho do 
8% roztoku kyseliny mravenčí (dorožujte ustanovení 
kapitoly 7.5), dokud se vápenné složky neodstraní.

• Umyjte napouštěcí kalich vlažnou mýdlovou vodou, 
důkladně opláchněte vodou z kohoutku a nechte 
oschnout.

Vypouštěcí sítko valrné válce • Odstarňte všechny usazeniny ze sítka použitím kartáčku 
(nepoužívejte drátěný kartáč) a odstraňte také usazeniny 
v uložení sítky v parním válci. 
Pokud je sítko už silně poškozeno usazeninami,umís-
těte ho do 8% roztoku kyseliny mravenčí (dorožujte 
ustanovení kapitoly 7.5), dokud se vápenné složky 
neodstraní.

• Umyjte napouštěcí kalich vlažnou mýdlovou vodou, 
důkladně opláchněte vodou z kohoutku 
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Komponent Co a jak má být čištěno

Vypouštěcí kalich • Odstarňte všechny usazeniny ze sítka použitím kartáčku 
a jeho uložení ny spodku jednotky (nepoužívejte drátěný 
kartáč)
Pokud je sítko už silně poškozeno usazeninami,umís-
těte ho do 8% roztoku kyseliny mravenčí (dorožujte 
ustanovení kapitoly 7.5), dokud se vápenné složky 
neodstraní.

• Umyjte vypouštěcí kalich a jeho uloženívlažnou mýdlo-
vou vodou, důkladně opláchněte vodou z kohoutku. 

Vnitřek zvlhčovače 
(pouze vodní část

Očistěte vnitřek zvlhčovače vlhkým hadrem bez použití 
jakéhokoliv čisticího prostředku. 
POZOR: Dbejte, aby elektrická připojení a komponenty 
zůstaly suché! 

7.5	 Poznámky	k	čisticím	prostředkům

Používejte výhradně čisticí prostředky zmíněné ve výše uvedené 
tabulce. Použití dezinfekčních prostředků je povoleno pouze, pokud ne-
zanechávají žádná toxická residua. V každém případě musí být každá část 
po čištění řádně opláchnuta vodou.

 VAROVÁNÍ! 
Kyselina mravenčí nezpůsobuje žádné poškození kůže, ale postihuje 
sliznice. Proto se vyhněte kontaktu očí a dýchacího ústrojí s kyselinou 
mravenčí a jejími výpary (noste ochranné brýle a pracujte v dobře větrané 
místnosti nebo venku). 

POZOR!
nepoužívejte žádná rozpouštědla, aromatizované nebo halogenizované 
uhlovodíky nebo jiné agresivní látky, protože mohou poškodit komponenty 
zvlhčovače.

Dodržujte bezpodmínečně pokyny a předpisy pro použití čisticích prostředků, 
zejména pokyny týkající se ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a 
veškeré pokyny týkající se omezení použití. 

7.6	 Resetování	indikace	údržby

Po dokončení údržby musíte resetovat indikaci údržby (žlutá LED kontrolka) 
následujícím způsobem:

• Při vypnutém zvlhčovači stiskněte odkalovací tlačítko a držte jej. 

• Zapněte zvlhčovač hlavním vypínačem.

• Držte odkalovací tlačítko, dokud neproběhne systémový test (cca 10 
vteřin).
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8	 Odstraňování	poruch

Důležité! Většina provozních poruch není způsobena poruchou zařízení, 
ale spíše nesprávnou montáží nebo zanedbáním projekčních zásad. 
Proto odstraňování závady vyžaduje důkladné prozkoumání celého 
systému. Často není správně provedeno propojení parní hadice nebo 
je chyba v systému regulace.

8.1	 Indikace	poruch

V případě poruchy během provozu řídící jednotka zkontroluje, zda se jedná 
o dočasný problém nebo zda je možné problém vyřešit nějakým opatřením. 
Takové poruchy nejsou v normálním provozním režimu indikovány. Ale je 
vygenerován odpovídající chybový kód se statusem „Varování“. 
Poznámka: Pokud příčina poruchy zmizí sama od sebe nebo řídící jednotka 
je schopna poruchu opravit, chybové hlášení se automaticky resetuje.

Pokud řídící jednotka není schopna ani po několika pokusech problém 
vyřešit (počet pokusů závisí na typu poruchy) nebo problém brání dalšímu 
provozu, napájecí napětí topení je přerušeno hlavním stykačem. Červená 
LED kontrolka se rozsvítí v normálním provozním režimu a je vygene-
rováno odpovídající chybový kód se statusem “Porucha”.

Chybový kód zjistíte v režimu info. Pro vstup do režimu info stiskněte 
tlačítko odkalování/info po dobu alespoň 3 vteřiny. V režimu info počet 
bliknutí červené LED kontrolky indikuje první číslici a počet bliknutí žluté 
LED kontrolky druhou číslici chybového kódu (více informací o režimu info 
naleznete v kapitole 6.3.1).

Příklady:

normální provozní 
režim

červená LED svítí ano ne ano ano

Režim info
červená LED bliká .. –– 2x 2x 3x
žlutá LED bliká .. 2x 1x 1x 7x

Chybový kód E2 W21 E21 E37
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8.2	 Seznam	poruch

8.2.1	 Systémové	poruchy

Varování Porucha Příčina Náprava

Kód Porucha Kód Porucha

––– ––– E1 Chybí karta ES4 není vložena žádná karta ES4 do 
řídící desky.

Vložte kartu ES4 nebo spusťte test.

––– ––– E2 Karta ES4 je prázdná na kartě ES4 nejsou uložena žádná 
data.

Vložte novou kartu ES4.

––– ––– E3 Karta ES4 je vadná na kartě ES4 jsou uložena neplatná 
data.

Vložte novou kartu ES4.

––– ––– E4 Karta ES4 není kom-
patibilní

nainstalovaná karta ES4 není kom-
patibilní s hardware zvlhčovače nebo 
se základním nastavením řídící elek-
troniky.

Vložte správnou kartu ES4.
nechte servisního technika zkontro-
lovat základní nastavení.

––– ––– E10 Porucha hardware Řídící deska je vadná. Vyměňte řídící desku.

8.2.2	 Poruchy	zvlhčovače

Varování Porucha Příčina Náprava

Kód Porucha Kód Porucha

W20 Externí bezpečností 
řetězec je otevřen

––– ––– Pomocné kontakty motoru ventilátoru 
nejsou sepnuté.

Pokud to je tento případ, zkontroluj-
te/zapněte ventilační systém.

Zareagoval snímač průtoku vzdu-
chu.

Zkontrolujte ventilátor/filtr ventilač-
ního systému.

Zareagoval bezpečnostní hygrostat. Vyčkejte. Pokud to je tento případ, 
zkontrolujte bezpečnostní hygro-
stat.

W21 Je dosaženo maxi-
mální hladiny vody v 
parním válci

E21 Je dosaženo 
maximální hladiny 
vody v parním válci, 
ale žádné napájecí 
topné napětí

Vodivost vody je příliš nízká (po prv-
ním zahájení provozu).

Vyčkejte, dokud se nezvýší obsah 
minerálů ve vodě v parním válci.

Vodivost vody je příliš nízká pro daný 
typ parního válce.

Zvolte správný typ parního válce.

Porucha fáze topného napájecího 
napětí.

Zkontrolujte servisní vypínač na hlav-
ním zdroji napětí a případně ho zapně-
te. Zkontrolujte pojistky na přívodu a 
případně je vyměňte.

W22 Přípustná doba plně-
ní byla překročena 
(20 minut)

E22 Přípustná doba plně-
ní byla překročena 
(více než 4 hodiny)

Přívod vody je ucpaný/ventil na pří-
vodu je zavřený/tlak vody je příliš 
nízký.

Zkontroluje přívod vody (filtr, vodní po-
trubí, atd.), zkontrolujte/otevřete uza-
vírací ventil, zkontrolujte tlak vody.

napouštěcí ventil je ucpaný nebo 
vadný

Zkontrolujte sítko v napouštěcím ven-
tilu, v případě potřeby sítko vyčistěte 
nebo vyměňte napouštěcí ventil.

Příliš vysoký zpětný tlak v parním 
vedení (tlak v potrubí je příliš vysoký, 
parní potrubí je příliš dlouhé nebo 
prověšené) způsobuje ztráty vody 
přes napouštěcí kalich.

Zkontrolujte tlak vzduchu v potrubí, 
prověřte instalaci parní hadice. V 
případě potřeby nainstalujte kom-
penzátor tlaku (viz. doplňkové pří-
slušenství).

Únik vody v přívodním potrubí. Zkontroluje přívod vody a v případě 
potřeby jej utěsněte.
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Varování Porucha Příčina Náprava

Kód Porucha Kód Porucha

W23 Žádný proud mezi 
elektrodami po dobu 
více než 20 minut

E23 Žádný proud mezi 
elektrodami po dobu 
více než 4 hodin

Výpadek fáze napájecího napětí. Zkontrolujte servisní vypínač na hlav-
ním zdroji napětí a případně ho zapně-
te. Zkontrolujte pojistky na přívodu a 
případně je vyměňte.

Přívod vody je ucpaný/uzavírací ventil 
je uzavřený/tlak vody je příliš malý.

Zkontroluje přívod vody (filtr, vodní po-
trubí, atd.), zkontrolujte/otevřete uza-
vírací ventil, zkontrolujte tlak vody.

napouštěcí ventil je ucpaný nebo 
vadný.

Zkontrolujte sítko v napouštěcím ven-
tilu, v případě potřeby sítko vyčistěte 
nebo vyměňte napouštěcí ventil.

Příliš vysoký zpětný tlak v parním 
vedení (tlak v potrubí je příliš vysoký, 
parní potrubí je příliš dlouhé nebo 
prověšené) způsobuje ztráty vody 
přes napouštěcí kalich.

Zkontrolujte tlak vzduchu v potrubí, 
prověřte instalaci parní hadice. V 
případě potřeby nainstalujte kom-
penzátor tlaku (viz. doplňkové pří-
slušenství).

Únik vody v přívodním potrubí Zkontroluje přívod vody a v případě 
potřeby jej utěsněte.

W24 Proud mezi elektro-
dami je vzhledem k 
požadavku na páru 
příliš vysoký

E24 Proud mezi elektro-
dami je vzhledem k 
požadavku na páru 
příliš vysoký

Požadavek na vlhkost byl snížen 
příliš rychle.

Automatické přizpůsobeni provoz-
nímu bodu.

Vypouštěcí ventil je vadný. Zkontrolujte vypouštěcí ventil a v 
případě potřeby jej vyměňte.

Sítko ve vypouštěcím otvoru vyrného 
válce je zanesené.

Vyčistěte sítko viz kapitola 7.3.2 a 7.4) 
nebo vyměňte varný válec.

Vodivost vody je příliš vysoká pro 
daný typ parního válce.

Zvolte správný typ parního válce.

W25 Maximální proud 
mezi elektrodami byl 
překročen

E25 Maximální proud 
mezi elektrodami byl 
překročen

Vypouštěcí ventil je vadný. Zkontrolujte vypouštěcí ventil a v 
případě potřeby jej vyměňte.

Výpusť v parním válci je ucpaná. Vyčistěte/vyměňte parní válec.

Vodivost vody je příliš vysoká pro pro 
daný typ parního válce.

Zvolte správný typ parního válce.

––– ––– E26 Hlavní stykač je 
zaseknutý

Hlavní stykač je zaseknutý v poloze 
zapnuto.

Zkontrolujte hlavní stykač a v případě 
potřeby jej vyměňte.

W27 Výskyt pěny E27 Výskyt pěny (4 auto-
matická propláchnu-
tí během 24 hodin)

Pěnění v parním válci. Vypusťte parní válec odkalova-
cím tlačítkem (v případě potřeby 
i několikrát). Zkontrolujte kvalitu 
přiváděné vody.

W28 Parní válec vyžaduje 
údržbu

E28 Servisní interval 
pro parní válec byl 
překročen

Usazeniny minerálů a/nebo opotře-
bované elektrody. 

Vyměňte varný válec.

Důležité: Po výměně varného válce 
vynulujte počítadlo doby údržby (viz 
kapitola 7.6).

W29 Parní válec vyžaduje 
údržbu

E29 Jsou dosaženy 
maximální provozní 
hodin parního válce

Jsou dosaženy maximální provozní 
hodin parního válce.

Vyměňte varný válec.

Důležité: Po výměně varného válce 
vynulujte počítadlo doby údržby (viz 
kapitola 7.6).

W36 Odkalování parního 
válce v pohotovost-
ním režimu je aktivní

––– ––– Automatické odkalování parního 
válce v pohotovostním režimu je 
aktivní.

není třeba přijmout žádná opatření.

W37 Nucené odkalování 
parního válce je 
aktivní

––– ––– nucené odkalování parního válce 
je aktivní.

není třeba přijmout žádná opatření.
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8.3	 Poznámky	k	odstraňování	poruch

 NEBEZPEČÍ! Nebezpečí elektrického šoku!
Při odstraňování poruch vypněte parní zvlhčovač tak, tak je uvedeno 
v kapitole 6.5, odpojte zvlhčovač od napětí a zajistěte jej proti opětovnému 
náhodnému zapnutí.

Odstraňování poruch smí provádět pouze školená osoba s příslušnou 
kvalifikací.
Závady na elektrické instalaci (např. výměna pojistek) smí provádět pouze 
oprávněný pracovník nebo servisní technik zastoupení nordmann.

Opravy a výměny vadných komponent zvlhčovače smí provádět výhradně 
servisní technik zastoupení nordmann!

8.4	 Resetování	indikace	poruchy	(červená	LED	kontrolka)

Pokyny pro resetování indikace poruchy: 

Odpojte zvlhčovač od elektrického napájení. Počkejte cca 5 sekund a 
poté zvlhčovač opět připojte k elektrickému napájení.

Poznámka: Pokud porucha nebyla odstraněna, indikace poruchy se po 
krátké době opět objeví.
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9	 Vyřazení	z	provozu/likvidace

9.1	 Vyřazení	z	provozu

V případě, že zvlhčovač nordmann ES4 musí být nahrazen jiným zaříze-
ním nebo pokud již zvlhčovač není dále potřebný, postupujte následujícím 
způsobem:

1. Vypněte zvlhčovač způsobem uvedeným v kapitole 6.5.

2. nechte zvlhčovač (a všechny ostatní části systému, pokud je to nutné) 
demontovat kvalifikovaným servisním technikem. 

9.2	 Likvidace/Recyklace

Demontované komponenty zvlhčovače musí být zlikvidovány a/nebo 
recyklovány podle místních předpisů. V případě jakýchkoliv pochybností 
kontaktujte zastoupení nordmann.
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10	 Specifikace	zvlhčovače

10.1	 Technická	data

Parní výkon v kg/h 5 8 15 23 32 45 65
Výkon být v kg/h 1...5 1.6...8 3...15 4,6...23 6,4...32 9...45 13...65
Nominální výkon v kW 3,8 6,0 11,3 17,3 24,0 33,8 48,8

Napájecí napětí topení 230V/1~/50..60Hz *
Model zvlhčovače 522 822
nominální proud v A 16,3 26,1
Typ varného válce ** 522A 822A
Napájecí napětí topení 400V/2~/50..60Hz *
Model zvlhčovače 524 824
nominální proud v A 9,4 15,0
Typ varného válce ** 524A 824A
Napájecí napětí topení 230V/3~/50..60Hz *
Model zvlhčovače 532 832 1532 2362 3262
nominální proud v A 9,4 15,1 28,2 43,3 60,2
Typ varného válce ** 532A 832A 1532A 2362A 3262A
Napájecí napětí topení 400V/3~/50..60Hz *
Model zvlhčovače 534 834 1534 2364 3264 4564 6564
nominální proud v A 5,4 8,7 16,2 24,9 34,6 48,7 70,4
Typ varného válce ** 534A 834A 1534A 2364A 3264A 4564A 6564A
Napájecí napětí regulace 1 x 230V / 50-60 Hz
Provozní podmínky

Přípustný tlak vody 1...10 bar
Kvalita vody neupravená pitná voda s vodivostí 125...1250 µS/cm
Přípustná teplota vody 1...40 °C
Přípustná teplota okolního vzduchu 1...40 °C
Přípustná vlhkost okolního vzduchu max. 75 % r. v.
Přípustný tlak v potrubí -0,8 kPa...1,5 kPa; s kompenzátorem tlaku (příslušenství) až do 10,0 kPa
Krytí IP 20
Shoda CE, VDE, GOST

Rozměry/Hmotnost
   Opláštění (Š x V x H) v mm  377x612x279 1 1 1

492x670x351 1 1 1 1
   Spojka vodního přívodu G 3/4" (vnější závit)
   Spojka vodního vypouštění ø 22 mm
   Parní spojka 1 x ø 22 mm 1 x ø 35 mm 2 x ø 35 mm

 Čistá hmotnost v kg 19 19 28 28 28 28
 Provozní hmotnost v kg 24 30 65 65 65 65

Na vyžádání
   Kabelové průchodky 1xCG
   Tlakový kompenzátor 1xOPS
   Dálková signalizace provozních stavů 1xRFI
   Spojka parní hadice skondenzačním sifonem 1xCT22 1xCT35 2xCT35
   Vnitřní napájení řídícího napětí 1xS-CVI 1xM-CVI 1xL-CVI
   Transformátor (400 V/230 V) 1xM-Trafo 1xL-Trafo
   Připojovací svorky pro napájecí napětí topení 1xS-THV 1xM-THV 1xL-THV
   Čerpadlo SC systému 1xSC
   napájení 24 VDC 1x24VDC
Příslušenství
   Filtrační ventil Z261

 Parní distribuční trubice 1x DV41-... 1x DV71-... 2x DV71-...
 Parní distribuční systém MultiPipe ––– 1xSystem 1 1xSystem 2
 Ventilační nástavec 1xFAn4 n-S 1xFAn4 n-M 1xTurbo 32 1xTurbo 45 1xTurbo 65
 Parní hadice / metr 1xDS22 1xDS35 2xDS35

   Izolační hadice EcoTherm 1xECT22 1xECT60 2xECT60
 Kondenzační hadice / metr KS10

   Potrubní hygrostat 1xHBC
   Prostorový hygrostat 1xHSC
   Ochranný kabinet proti špatnému počasí Zobrazení podle vlastního produktového listu

* Další topná napětí na vyžádání
** Varný válec pro vodivisti od 125 do1250 µS/cm
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10.2	 Rozměry	zvlhčovače

Nordmann ES4 5/8/15 (rozměry v mm)
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Nordmann ES4 23/32/32/45 (rozměry v mm)
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