
 

 

Návod k použití 

 

Chladicí stropní jednotky POLAIR 

MM 109 ST, MM 111 ST, MM 115 ST 

MB 109 ST 

 

  



Typ Chladicí výkon Jmenovitý proud, A Příkon, W
Spotřeba el. energie 

kWh/24h

Doporučená velikost 

místnosti m3
Š x H x V (mm) Hmotnost, kg

Chlazení

ММ109 ST 998 2,8 500 8 9,8 550х550х675 52

ММ113 ST 1300 3,7 750 12 14 550х550х675 55

ММ115 ST 1670 4,9 1050 15 21 550х550х675 57

Mražení

МВ109 ST 993 6,1 1250 22 8,2 550х550х675 64

МВ214 ST 1420 6,3 1360 24 13 830х550х675 70

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

1. Technické specifikace strojů řady ST. 

2. Spotřeba energie - při okolní teplotě 26 ° C 

3. Doporučená velikost chladicího boxu při okolní teplotě 32 ° C. 

4. Při instalaci dvou jednotek do jedné místnosti je doporučená velikost 1,5krát vyšší než v případě 

instalace jedné jednotky tohoto typu. 

5. Hmotnost náplně chladiva je uvedena na typovém štítku připevněném na boku jednotky. 

6. Napájení: 1 - 1/N/PE 230V, 50Hz, 2 - 3/N/PE 400V 50Hz 

(přípustná odchylka od +10 do mínus 15% jmenovité hodnoty). 

 

Popis elektrického obvodu 

Elektrický schematický diagram je znázorněn na obr. 1-3. 

 

SEZNAM OZNAČENÍ NA ELEKTRICKÝ SYSTÉM: 

A1 - elektronický regulátor 

QF - automatický spínač 

MC - kompresor 

MVC - Ventilátor u kondenzátoru 

MVE - Ventilátor u výparníku 

RK1 – prostorové čidlo místnosti 

RK2 – čidlo výparníku 

ES – odpařování  

ESC – odpadní trubka 

HF - vzdálená klávesnice 

XP - napájení 

HT - svorka uzemnění 

POZOR! Výrobce si vyhrazuje právo provádět v obvodech drobné změny, které nepoškodí jeho 

provoz, a to bez dalšího upozornění pro spotřebitele. 

 

 

 



Schéma zapojení chladicích jednotek (MM 109 ST, MM 113 ST, MM 115 ST) 
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Schéma zapojení mrazicí jednotky MB 109 ST 
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NASTAVENÍ TEPLOTY 

Displej: Můžete zde vidět teplotu v boxu. 

Tlačítko SET: Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se dostanete na nastavení teploty v boxu a zobrazí 

se požadovaná teplota. Pokud jej stisknete podruhé, teplotu potvrdíte a zobrazí se aktuální. 

Tlačítko Up: Po zmáčknutí tlačítka SET se tímto tlačítkem můžete požadovanou teplotu zvýšit. Pokud 

tlačítko stisknete na delší dobu jak 5 vteřin, spustí se manuální odmrazování. 

Tlačítko Down: Po zmáčknutí tlačítka SET se tímto tlačítkem můžete požadovanou teplotu snížit.  

Signalizace Alarm: Svítí, když je aktivní alarm, bliká, pokud je alarm vypnutý. 

Signalizace odmrazování: Kontrolka bliká během manuálního odmrazování, pokud je probíhá 

automaticky, kontrolka svítí nepřetržitě. 



Signalizace kompresoru: Zapnete-li přístroj, motor se spustí s určitou prodlevou, během této doby 

tato kontrolka bliká. Když motor sepne, kontrolka nepřetržitě svítí. 

Tlačítko On/Off: Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. 

Signalizace ventilátoru: Kontrolka svítí, když jsou ventilátory v chodu.  

 

Uvedení do provozu 
Po připojení k elektrickému obvodu proběhne test a na displeji se ukáže aktuální teplota v chladicím 

prostoru. Z výroby je nastavená odpovídající provozní teplota. K sepnutí kompresoru dojde 3 minuty 

po zapnutí přístroje! 

 

 

POZOR!!! 
Uživatel musí pravidelně kontrolovat stav kondenzátoru a minimálně 3 x ročně ho vyčistit!!! 
V případě prašného prostředí i častěji. Žebra kondenzátoru nesmíte při čištění poškodit, zbavujeme je 
prachu podélně, buď jemným kartáčkem, nebo prach opatrně vysajeme. Pokud nebudete provádět 
pravidelnou údržbu, může dojít k nesprávné funkci nebo i  poškození kompresoru. Na závady vzniklé 
nesprávným zacházením s přístrojem a nedodržením pravidelné údržby se nevztahuje záruka. Opravu 
platí uživatel. 
Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické sítě! 
 

 

  



SERVISNÍ SLUŽBA: 

 

Jestliže jste vše zkontrolovali a problém stále trvá, obraťte se na naši servisní službu a 

neprovádějte žádné opravy sami. 

 

Pro servisní středisko si připravte tyto informace: 

 

 

 Typ poruchy (co nejpřesněji)  

 Model výrobku (viz štítek) 

 Sériové číslo (viz štítek)  

 Název provozovny, kde se výrobek nachází 

 Kontaktní osoba 

 Datum a rok zakoupení 

 Datum, kdy je možné navštívit zákazníka 

 V případě záruky - záruční list NOSRETI velkoobchod s.r.o. 
 

 

 

 

INFORMACE O SERVISNÍM STŘEDISKU PODÁ: 

 

 

 

 

 


