IVECO FIRST 80-70C18
NÁVOD NA OBSLUHU VOZIDLA
Modelovej rady
FLHI, FSLI, FCLLI, FCLEI
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1. Všeobecné informácie o vozidle.
Iveco First 80-70C18 je vozidlo kategórie M3. Ide o midibus podvozkovej konštrukcie
s motorom umiestneným v prednej časti a pohonom zadnej nápravy. Midibus je postavený
ako nadstavba autobusovej karosérie, spočívajúcej na sériovo vyrábanom podvozku Iveco
Daily 70C17H. Tvorcom nadstavby midibusovej karóserie je spoločnosť ROŠERO-P, s.r.o.
Variant luxusnej diaľkovej verzie FLHI (trieda III. podľa smernice 2001/85/EHS), je
určený na diaľkovú prepravu sediacich cestujúcich na dlhšie vzdialenosti. Obsahuje v prednej
časti elektricky ovládané jednokrídlové dvere, slúžiace na nástup a výstup cestujúcich
a posádky vozidla. Mechanicky ovládané dvere v zadnej časti vozidla sú určené ako núdzové.
Midibus sa vyznačuje vyšším stupňom výbavy, ktorá je príznačná pre túto triedu autobusov.
Variant s označením FSLI je prímestská verzia (trieda II. Podľa smernice
2001/85/EHS), určená na prepravu sediacich a stojacich cestujúcich na kratšie vzdialenosti
v prímestskej doprave (obr. 2.)
Variant s označením FCLLI je mestská verzia (trieda I. podľa smernice
2001/85/EHS), určená na mestskú prepravu stojacích a sediacich cestujúcich a prevoz
invalidov na invalidnom vozíku na krátke vzdialenosti s častou výmenou cestujúcich (obr. 3.).
Variant s označením FCLEI (trieda I. 2001/85/EHS podľa smernice) je určená pre
mestskú prepravu sediacich, stojacich cestujúcich a zdravotne postihnutých cestujúcich s
invalidných vozíkov na krátke vzdialenosti v meste (obr. 4).

Obr.1 – Pozičný výkres vozidla Iveco First FLHI
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Obr.2 – Pozičný výkres vozidla Iveco First FSLI

Obr.3 – Pozičný výkres vozidla Iveco First FCLLI
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Obr.4 – Pozičný výkres vozidla Iveco First FCLEI

2. Umiestnenie identifikačných znakov vozidla
Výrobné štítky vozidla sú umiestnené v priestore na pravej strane nástupných schodov
vozidla. (obr. 5)

Obr.5 - Umiestnenie výrobných štítkov
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3. Popis vozidla
Karoséria vozidla je komplet zvarená z nehrdzavejúcich nerezových profilov a spočíva
na podvozkovej časti vozidla IVECO Daily 70C18. Vonkajšie opláštenie tvoria odľahčené
laminátové profily a pozinkovaný plech v línii pod bočnými oknami.
3.1 Prevádzkové dvere - predné
Sú umiestnené v pravej prednej časti vozidla a slúžia na nástup a výstup cestujúcich
ako aj členov osádky vozidla ( sprievodca pri verzií FLHI). Dvere sú otvárateľne z interiéru
a z exteriéru vozidla. Z interiéru sú dvere ovládateľné pomocou prepínača, z exteriéru
prostredníctvom vysokofrekvenčného diaľkového ovládania a externým ovládačom pod
mriežkou prednej masky. Pri pohybe vozidla je funkcia ovládania prevádzkových dverí
znemožnená. V prípade, ak sa vozidlo pohybuje a prevádzkové dvere nie sú celkom
zatvorené, aktivuje sa vodičovi akustický signál a zároveň je v činnosti aj halogénové
svietidlo prevádzkového otvorenia dverí.
V prípade nebezpečenstva či poruchy mechanizmu otvárania dverí je možné dvere
otvoriť pomocou mechanických núdzových ovládačov, umiestnených v blízkosti dverí
z interiérovej a z exteriérovej strany vozidla (obr.6 a obr.7). Pri použití ktoréhokoľvek
ovládača dôjde k uvoľneniu dverí, ktoré je následne možné otvoriť mechanicky. Funkcia
núdzového otvorenia dverí je vodičovi signalizovaná opticky a akusticky (kľúč v spínacej
skrinke musí byť v polohe zapaľovanie). Pred vzdialením sa od vozidla je potrebné
prevádzkové dvere uzavrieť pomocou diaľkového ovládania resp. vonkajším ovládačom dverí
a následne uzamknúť zámok vonkajšieho núdzového ovládača dverí, aby nemohlo dôjsť
k zneužitiu núdzového ovládača (uvoľnenie mechanizmu otvoreniu dverí) neoprávnenou
osobou. Kľúč od zámku tohto ovládača je súčasťou výbavy vozidla. Po použití núdzového
ovládača je nutné tento vrátiť do základnej východiskovej polohy. V opačnom prípade nebude
zabezpečená správna prevádzková funkcia ovládania dverí. Ak sa pri zatváraní dverí
nachádza v dráhe zatvárania prekážka, ktorá bráni ich zatvoreniu, dvere sa po kontakte
s danou prekážkou zastavia a spustí sa tzv. reverz dverí t.j. dôjde k ich opätovnému otvoreniu.
Funkcia slúži ako ochrana pred poranením osoby, nachádzajúcej sa v priestore dverí.
K reverzu dverí dôjde aj v prípade, ak sila pôsobiaca proti zatvoreniu dverí prekročí hodnotu
150N.
Obr. 6 – Interiérový núdzový ovládač
prevádzkových dverí

Obr. 7 – Exteriérový núdzový ovládač
prevádzkových dverí
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Predné dvere je možné otvoriť zvonku pomocou ovládača umiestneného v prednej
časti vozidla (obr.8) . Ovládač je aktívny len pri odomknutých núdzových ovládačoch
predných prevádzkových dverí. Ich uzamknutím dochádza k deaktivácii vonkajšieho ovládača
predných prevádzkových dverí. Pri vzdialení sa od vozidla je preto nutné vždy uzamknúť
zámok (zámky) núdzového ovládača dverí, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu neoprávnenou
osobou.
Funkcia ovládača sa odlišuje od diaľkového ovládača v kľučí ako aj od okamžitého
stavu radiacej jednotky nadstavby.
 v prípade, že je radiaca jednotka pripojená, stlačením tlačidla vonkajšieho
ovládača dverí dochádza ihneď k otvoreniu resp. k zatvoreniu predných dverí
podľa ich okamžitého stavu, bez aktivácie smerových svetiel!
 v prípade, že je radiaca jednotka odpojená jej funkcia mierne odlišná, prvým
stlačením tlačidla vonkajšieho ovládača dverí dochádza ku krátkodobému
pripojeniu radiacej jednotky (na dobu 30s). Po druhom stlačení je možné
stlačením uvedeného tlačidla aktivovať otvorenie resp. k zatvorenie predných
dverí podľa ich okamžitého stavu, bez aktivácie smerových svetiel! Uvedených
30s je dostatočná doba na prevedenie jedného manévru dverí (aktivácia
radiacej jednotky a následne otvorenie resp. zatvorenie dverí). V prípade, že
pauza medzi prvým a druhým stlačením ovládacieho tlačidla vonkajšieho
ovládača dverí bude dlhšia (napr. 20s), nemusí byť dostatočný čas na
uskutočnenie manévru dverí a môže dôjsť k ich uviaznutiu v medzipolohe
medzi ich úplným otvorením a zatvorením. V tomto prípade je potrebné
zopakovať proces s dvojitým stlačením vonkajšieho ovládača dverí, resp.
použiť vysokofrekvenčné diaľkové ovládanie predných dverí (viď popis
nižšie), resp. po aktivácii radiacej jednotky príslušným ovládacím prvkom,
a aktivácii zapaľovania použiť štandardný ovládač predných prevádzkových
dverí na paneli ovládacích prvkov vozidla.

Obr. 8 – Spínač pre otvorenie nastupných dverí z vonku
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Súčasťou štandardnej výbavy vozidla je aj diaľkové ovládanie predných prevádzkových
dverí vozidla, ako súčasť štartovacieho kľúča
zatvorenie
2 otvorenie
Funkcia je obdobná, ako pri vyššie popísanom vonkajšom ovládači dverí. Je taktiež
závislá od stavu pripojenia radiacej jednotky vozidla:
 v prípade, že je radiaca jednotka pripojená, stlačením príslušného tlačidla na
diaľkovom ovládači dochádza k okamžitému otvoreniu resp. k
zatvoreniu predných dverí, ktorý je signalizovaný smerovými svetlami:
otvorenie 2x, zatvorenie 1x.
 v prípade, že je radiaca jednotka odpojená jej funkcia je odlišná, stlačením príslušného
tlačidla na diaľkovom ovládači dochádza okamžite k aktivácii
smerových svetiel otvorenie 2x, zatvorenie 1x, avšak k otvoreniu resp.
zatvoreniu predných dverí dôjde s oneskorením (cca 4s).
Pre jednoduchší vstup do vozidla, pri vypnutej riadiacej jednotke a po stlačení
vonkajšieho tlačidla alebo diaľkového ovládača na otvorenie dverí, je po dobu 30 sekúnd
(obdobie krátkodobej aktivácie riadiacej jednotky) sú rozsvietené oblasti predné vstupné
dvere vozidla a osvetlenie priestoru nad vodičom. Po uplynutí definovanej doby po zapnutí
riadiacej jednotky kľúčom zapaľovania dôjde k deaktivácii tohto osvetlenia.
Prevádzkové dvere vozidla je potrebné v intervale min. 1x ročne skontrolovať. Kontrola
by mala spočívať v správnej funkcii zamykania zámkov (klinov) dverí t.j. v nastavení
správnej medzery medzi klinmi, ktorá by mala byť v tolerancii +/- 2 mm. (obr. 8a). Ďalšia
kontrola prevádzkových dverí by mala spočívať v bočnom nastavení zámkov dverí tak, aby
kontaktná plocha klinom dverí bola čo najväčšia (obr. 8b)

Obr. 8a – Medzera medzi klinmi dverí

Obr. 8b – Bočné nastavenie
zámkov dverí
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3.2 Núdzové dvere
Nachádzajú sa v pravej zadnej časti vozidla. Slúžia na urýchlené opustenie vozidla
v prípade výskytu nepredvídanej udalosti, kedy je potrebné v záujme ochrany života a zdravia
pasažierov urýchlene opustiť vozidlo. Nie sú určené na bežné prevádzkové používanie. Pri
otvorení núdzových dverí dôjde k samovoľnému vysunutiu núdzového schodu pre uľahčenie
výstupu cestujúcich. Otvorenie núdzových dverí je vodičovi signalizované opticky (kontrolka
otvorenia núdzových dverí) a akusticky (akustickým relé). Núdzový schodík je možné po jeho
vysunutí vrátiť do východiskovej polohy až po zatvorení núdzových dverí.
Pri vzdialení sa od vozidla je potrebné núdzové dvere zvonku uzamknúť, aby nedošlo
k ich zneužitiu neoprávnenou osobou. Naopak počas prevádzky vozidla musí byť zámok
núdzových dverí odomknutý, aby bolo možné dvere v prípade potreby otvoriť z vonku.
3.3 Zadné prevádzkové dvere
Zadné prevádzkové dvere slúžia na nástup a výstup cestujúcich z vozidla (platí pre
verziu FSLI a FCLLI). Sú umiestnené v pravej zadnej časti vozidla a sú jednokrídlové – verzia
FSLI alebo dvojkrídlové – verzia FCLLI. Ovládané sú z miesta vodiča pomocou elektrických
servo- motorov. Dvere nie je možné prevádzkovo otvoriť z vonkajšej strany vozidla. Ak sa pri
zatváraní dverí nachádza v dráhe zatvárania prekážka, je aktivovaná funkcia reverzu, t.j. dvere
budú znovu otvorené do ich východiskovej polohy. Ak sa vozidlo rozbieha a dvere nie sú
zatvorené (resp. úplne zatvorené), budú pri prekročení rýchlostí cca 3km/h automaticky
zatvorené. Ak sa tak nestane, vodič bude o tejto skutočnosti informovaný opticky a akusticky.
Dvere je možné v prípade núdze alebo pri ich poruche otvoriť núdzovo. Na tento účel
sú dvere z interiéru aj exteriéru vozidla vybavené núdzovými ovládačmi, pričom každé krídlo
dverí má samostatný ovládač (obr.6 a obr.7). Pri použití núdzového ovládača dôjde
k uvoľneniu mechanizmu dverí. Tie je potom možné otvoriť mechanicky. Vodič je o tejto
skutočnosti informovaný opticky a akusticky.
3.4 Technologické a batožinové priestory
Vo vozidle sa nachádzajú celkovo štyri technologické resp. batožinové priestory.
Nachádzajú sa po bokoch a v zadnej časti vozidla. Prvý technologický priestor na ľavej strane
vozidla slúži ako schránka elektropanelu elektrickej inštalácie nadstavby vozidla a autobatérie
vozidla (obr.9).
Ďalší technologický priestor na tejto strane vozidla slúži ako úložný priestor pre
rezervu a ďalšie časti povinnej výbavy vozidla. V tomto technologickom priestore je osadené
aj prídavné nezávislé vykurovanie vozidla (obr.10).
Oproti na pravej strane vozidla sa nachádza technologický priestor na uskladnenie
ďalších častí výbavy vozidla príp. na odloženie menšieho množstva batožiny (obr.11).
Hlavný batožinový priestor sa nachádza v zadnej časti vozidla - model FLHI (obr12) .
Všetky vyššie uvedené priestory sú prístupné samostatnými kufrovými dverami a sú
individuálne uzamykateľné jedným spoločným kľúčom. Osvetlenie týchto priestorov sa
zapína príslušným spínačom centrálne z miesta vodiča (viď kapitola „Ovládacie prvky
vozidla“).
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Obr. 9 – Prvý technologický priestor na ľavej strane vozidla
„ elektropanel“

Obr.10 – Druhý technologický priestor na ľavej strane vozidla,
priestor pre rezervu, výbavu vozidla a nezávislé kúrenie.

Obr.11 – Technologický priestor
na pravej strane vozidla
Obr.12 – Batožinový priestor
v zadnej časti vozidla ( model FLHI )
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3.5 Palivová nádrž a tankovanie vozidla
Palivová nádrž sa nachádza na ľavej strane vozidla v priestore medzi prvým a druhým
technologickým priestorom (obr.13). Prístup k hrdlu palivovej nádrže je umožnený po
otvorení dvierok hrdla palivovej nádrže.

Obr.13 – Prístup k hrdlu palivovej nádrže

3.6 Kapota motorového priestoru
Po odklopení umožňuje prístup k motorovému priestoru vozidla. Pred otvorením
kapoty je potrebné jej odistenie páčkou, nachádzajúcou sa pod prístrojovou doskou pri ľavej
nohe vodiča (obr.14).

Obr.14 – Odisťovacia páčka na otvorenie motorového priestoru vozidla.
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4. Ovládanie vozidla
4.1 Obsluha ovládacích prvkov prístrojovej dosky
4.1.1 Význam ovládacích prvkov horného panelu ovládačov

1
2
3

4

5

6

1 – USB zásuvka (len v prípade 2DIN rádio)
Zásuvka je na čítanie dát, nie vhodné na nabíjanie zariadení

2 - Digitálny termostat vykurovania priestoru pre cestujúcich
-popis viď. kapitola „Vykurovanie vozidla“

3 – Zásuvka 12V max. 120W/10A
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4 –

Zásuvka USB na nabíjanie zariadení
– iba pre nabíjanie 1x1A a 1x2A

5 – Digitálny termostat automatickej klimatizácie cestujúcich
– ovládanie viď kapitola „Ovládanie klimatizácie vo vozidle“

6 – Ovládač polohy vonkajších spätných zrkadiel
Prepnutím kruhového prepínača v ovládači si vyberieme
príslušné spätné zrkadlo na ovládanie. Samotné nastavenie
zrkadla uskutočníme vychýlením kruhového ovládača do
príslušného smeru.

4.1.2 Význam ovládacích prvkov spodného ovládacieho panelu
K1

K2

P1

K3

K4

-panel kontroliek

-panel vypínačov
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Popis použitých kontroliek K:
K1 - 0605 - signalizácia zastavenia STOP
K1 - 0606 - signalizácia hlásenia nástup/výstup invalidný vozík
K2 - 0620 - signalizácia zapnutia nezávislého kúrenia pre predný vykurovací okruh (vodič)
K2 - 0638 - signalizácia zapnutia nezávislého kúrenia pre zadný vykurovací okruh (cestujúci)
K3 - záslepka
K4 - záslepka
Popis použitých ovládacích prvkov P:
P1 – 0186 – Prepínač diagnostickej spätnej väzby časovač NK – NK predný vykurovací okruh alebo
časovač NK – NK zadný vykurovací okruh
P2 - 0105 - spínač ohrev okna vodiča
P3 - záslepka
P4 - 0134 – spínač napájanie USB zásuviek
P5 - záslepka
P6 – 0170 – spínač aktivácie mikrofónu
P7 – 0124 – spínač osvetlenia priestoru pokladne
P8 – 0108 - spínač ovládanie osvetlenia zadné schody
P9 – 0107 - spínač osvetlenia priestoru vodiča
P10 – 0151 - spínač osvetlenia priestoru cestujúcich – zadné
P11 - 0184 - spínač osvetlenia priestoru cestujúcich – predné
P12 – 0103 – spínač stropného ventilátora č.1
P13 – 0104 – spínač stropného ventilátora č.2
P14 – záslepka
P15 – 01112 - spínač osvetlenia batožinového priestoru
P16 – P26 – záslepka

4.1.3 Význam ovládacích prvkov horného ovládacieho panelu

P1S

P2S

P3S

P4S
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P5S

K1S

K2S

Popis použitých ovládacích prvkov PS:
P1S - 0101 - ovládač dverí č.1
P2S - 0102 - ovládač dverí č.2
P3S - 0142 - spínač blokovania zadného krídla dverí č.2.
P4S - 0181 - spínač aktivácie samoobslužného otvárania dverí
P5S - 0182 - tlačidlo aktivácie „PREJAZD ZASTÁVKOU – POSUN“

Popis použitých kontroliek KS:
K1S - 0641 - otvorenie dverí č.1/trvalé svetlo/ aktivácia samoobslužného otvárania /prerušované svetlo/
K2S - 0642 - otvorenie dverí č.2 /trvalé svetlo/ aktivácia samoobslužného otvárania /prerušované svetlo/
K2S - 0602 - núdzové otvorenie dverí č.1.
K2S - 0604 - núdzové otvorenie dverí č.2.

a)Panel ovládacích vypínačov
1

– Spínač osvetlenia sprievodcu
Poloha „0“ – osvetlenie vypnuté
Poloha „I“ – osvetlenie zapnuté

2 – Spínač ovládania protislnečnej clony (roletky) ľavá
Poloha „I“ – posun protislnečnej clony smerom hore
Poloha „0“ – východisková poloha spínača
Poloha „II“ – posun protislnečnej clony smerom dole
3 – Spínač ovládania protislnečnej clony (roletky) pravá
Poloha „I“ – posun protislnečnej clony smerom hore
Poloha „0“ – východisková poloha spínača
Poloha „II“ – posun protislnečnej clony smerom dole
4 - Spínač ovládania prevádzkových dverí
Poloha I – impulz pre zatvorenie dverí
Poloha „0“ – východisková poloha
Poloha „II“ – impulz pre otvorenie dverí
5 – Spínač osvetlenia nad vodičom
Poloha „0“ – osvetlenie nad vodičom vypnuté
Poloha „I“ – osvetlenie nad vodičom zapnuté
6 – Spínač ovládania zadných dverí (model FCLLI)
Poloha I – impulz pre zatvorenie dverí
Poloha „0“ – východisková poloha
Poloha „II“ – impulz pre otvorenie dverí
7 – Spínač osvetlenia v priestore pre cestujúcich
Poloha „I“ – osvetlenie priestoru pre cestujúcich s menšou
intenzitou
Poloha „0“ – osvetlenie priestoru pre cestujúcich vypnuté
Poloha „II“ – osvetlenie priestoru pre cestujúcich s väčšou
intenzitou
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8 – Spínač osvetlenia uličky v priestore pre cestujúcich
Poloha „0“ – osvetlenie uličky vypnuté
Poloha „I“ – osvetlenie uličky zapnuté
9 – Spínač stropného ventilátora
Poloha „I“ – elektrický ventilátor aktivovaný – funkcia nasávania
vzduchu do vozidla
Poloha „0“ – východisková poloha ovládača - elektrický ventilátor
vypnutý
Poloha „II“ – elektrický ventilátor aktivovaný – funkcia odsávania
vzduchu z vozidla
10– Spínač zapnutia chladničky
Poloha „0“ – chladnička vypnutá
Poloha „I“ – chladnička zapnutá
11 – Spínač „TV“
Poloha „0“ – TV vypnuté
Poloha „I“ – TV zapnuté
12 - Spínač osvetlenia technologických a batožinových priestorov
Poloha „0“ – osvetlenie technologických a batožinových
priestorov vypnuté
Poloha „I“ – osvetlenie technologických a batožinových
priestorov zapnuté
13- Spínač ohrevu okna vodiča
Poloha „0“ – ohrev okna vodiča vypnutý
Poloha „I“ – ohrev okna vodiča zapnutý (Poloha „I“ automaticky
vypína po 10 min.)
14 – Spínač ventilátora zadného prídavného tepelného výmenníka
Poloha „I“ – prvý stupeň rýchlosti ventilátora
Poloha „0“ – ventilátor tepelného výmenníka vypnutý
Poloha „II“ – druhý stupeň rýchlosti ventilátora
15 – Spínač zapnutia chladničky
Poloha „0“ – chladnička vypnutá
Poloha „I“ – chladnička zapnutá
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16- Spínač pre blokovanie otvárania nástupných dverí
Poloha „0“ – blokovanie dverí vypnuté
Poloha „I“ – blokovanie dverí zapnuté

17- Spínač pre prípojku kávovaru (kuchynky)
Poloha „0“ – prípojka kávovaru vypnutá
Poloha „I“ – prípojka kávovaru zapnutá
18 – Spínač pre prídavnú autobatériu
Poloha „0“ – prídavná autobatéria vypnutá
Poloha „I“ – prídavná autobatéria zapnutá
19 – Spínač pre školské tabule
Poloha „0“ – školské tabule vypnuté
Poloha „I“ – školské tabule zapnuté
20 – Spínač pre prídavné diaľkové svetlá
Poloha „0“ – prídavné diaľkové svetlá vypnuté
Poloha „I“ – prídavné diaľkové svetlá zapnuté
21– Spínač pre zásuvky 230V
Poloha „0“ – zásuvky 230V vypnuté
Poloha „I“ – zásuvky 230V zapnuté
22– Spínač pre aktiváciu WC
Poloha „I“ – WC zapnuté
Poloha „0“ – WC vypnuté
23 – Spínač pre čistenie WC (viac info pozri WC manual)
Poloha “0” – WC čistenie vypnuté
Poloha “I” - WC čistenie zapnuté

24 – Spínač pre otvorenie dvierok tankovacej nádrže
Poloha „0“ – dvere tankovacej nádrže zatvorené
Poloha „I“ – dvere tankovacej nádrže otvorené
25 – Spínač pre znižovanie nástupu cestujúcich (model FCLEI)
Poloha „0“ – funkcia znižovania nástupu vypnuté
Poloha „I“ – funkcia znižovania nástupu zapnuté
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26 – Ovládač elektrickej parkovacej brzdy
Poloha „
“– elektrická ručná brzda deaktivovaná
Poloha „ 0 “– východisková poloha ručnej brzdy
Poloha „
“– elektrická ručná brzda aktivovaná
27– Spínač pre blokovanie otvárania jedného krídla dverí
Poloha “I “ – blokovanie dverí zapnuté
Poloha „0“ – blokovanie dverí vypnuté
28 – Spínač pre infosystém vozidla
Poloha „0“ – infosystém vozidla vypnutý
Poloha „I“ – infosystém vozidla zapnutý
29 – Spínač pre interiérovú kameru
Poloha „0“ – interiérová kamera vypnutá
Poloha „I“ – interiérová kamera zapnutá
30 – Spínač pre FSD
Poloha „0“ – FSD vypnuté
Poloha „I“ – FSD zapnuté
31 – Spínač pre LDWS

32 – Spínač pre USB zásuvky
Poloha „0“ – USB zásuvky vypnuté
Poloha „I“ – USB zásuvky zapnuté
33 – Spínač pre zastavkovú brzdu
Poloha „0“ – zástavková brzda vypnutá
Poloha „I“ – zástavková brzda zapnutá
34 – Spínač pre predné parkovacie senzory
Poloha „0“ – predné parkovacie senzory vypnuté
Poloha „I“ – predné parkovacie senzory zapnuté
35 – Spínač pre externý reproduktor
Poloha „0“ – externý reproduktor vypnutý
Poloha „I“ – externý reproduktor zapnutý
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36 – Spínač ovládania elektrické strešné okno

37 – Spínač pre núdzový štart
Otvorte červený kryt, podržaním tlačidla zapnite obe batérie
Poloha "0" - batérie sa odpojí
Poloha "I" - batérie na pripojenie
38 – Spínač pre externý mikrofón
Poloha „0“ – externý mikrofón vypnutý
Poloha „I“ – externý mikrofón zapnutý
39 – Neobsadené

b)Panel kontroliek
–

Kontrolka prevádzkového otvorenia prevádzkových dverí

–

Kontrolka núdzového otvorenia prevádzkových dverí

–

Kontrolka signalizácie požiadavky na zastavenie

–

Kontrolka otvorenia núdzových dverí

- Kontrolka aktivácie prídavného vykurovania vozidla

-

Kontrolka aktivácie výstražného znamenia školských tabúľ

– Kontrolka prevádzkového otvorenia zadných dverí
– Kontrolka núdzového otvorenia zadných dverí
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– Kontrolka signalizácie požiadavky na zastavenie vozidla zo
strany cestujúcich
– Kontrolka signalizácie požiadavky na nástup/výstup
cestujúceho s invalidným vozíkom
- Kontrolka blokovania núdzového otvorenia dverí pri pohybe vozidla

- Kontrolka otvoreného zadného kufra

– Kontrolka pre funkciu zníženia nástupu vozidla

- Kontrolka pre plnú nádobu na odpad (viac info pozri WC manual)

- Kontrolka nízkej úrovni hladiny vody (viac info pozri WC manual)

- Kontrolka obsadeného WC

- Kontrolka funkcie systému LDWS
- Kontrolka poruchy systému LDWS

- Neobsadené
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c) Popis kontroliek – prídavný displej (len elektro- verzia vozidla )
A

B

D
C
A - ukazovateľ okamžitého trakčného príkonu
B - ukazovateľ stavu nabitia trakčných batérií
C - ukazovateľ orientačného dojazdu vozidla
D – rekuperácia
Dotykový displej, umiestnený na stojane na ľavej strane plochy palubnej dosky,
obsahuje ukazateľ okamžitého trakčného príkonu, ukazateľ kapacity trakčnej batérie a jazdný
režim (P-R-N-D). Umožňuje stránkovanie a v rámci jednotlivých obrazoviek nastavení
ďalších parametrov (napr. nastavenie požadovaného času odjazdu s plne dobitým vozidlom,
atd.) /

Opis jednotlivých ukazovateľov displeja
Porucha izolačného stavu - vzájomná izolácia silových vodičov neplní správne
funkciu
Vozidlo má v zásuvke zasunutý kábel (jazda je blokovaná)
Porucha trakčnej batérie

Obmedzenie výkonu motora, hlásené kontrolkou
Vozidlo je pripravené na jazdu, signalizácia otvorených dverí
Vozidlo je pripravené na jazdu

Obmedzenie rekuperácie pri plne nabité batérii
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Ukazovateľ okamžitého trakčného príkonu
Špičkový výkon (krátkodobo)
Zvýšená spotreba energie
Ekonomická jazda
Vozidlo rekuperuje energiu späť do batérií
Upozornenie !

VÝSTRAHA
Počas jazdy vozidlom pri bežnej prevádzke
(jazde) nie je vhodné využívať maximálny výkon
vozidla počas celej doby. Pri bežnej prevádzke je
nutné využívať maximálny rozsah ukazovateľa
príkonu do 80 %. Maximálny výkon vozidla
(100% ukazovateľ príkonu) využívať iba
krátkodobo z dôvodu bezpečnosti – napr.
odchod z krízovej situácií. Pri dlhšej jazde na plný
výkon hrozí neočakávané zníženie výkonu
vozidla z dôvodu prehriatia motora.

Zásuvka pre
dobíjanie
trakčných
batérií
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Ovládanie dotykového displeja
D
D

Jazda vpred

R
R

Jazda dozadu

P
Parkovacia
brzdy

P

N
N

Neutrál
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4.2 Vykurovanie vozidla.
Na vykurovanie vnútorného priestoru vozidla pre cestujúcich slúži teplovodné
nezávislé kúrenie. Popis ovládania nižšie str. 24. Ako teplonosné médium slúži chladiaca
kvapalina. Kontrola a doplnenie kvapaliny sa vykonáva v priestore po prednou kapotou.
Použitá kvapalina je predpísaná výrobcom, používajte výhradne Paraflu HT žltá.

Vykurovanie vnútorného priestoru sa realizuje prostredníctvom tepelných
výmenníkov, v ktorých ohriata chladiaca kvapalina odovzdáva teplo okolitému vzduchu.
Tepelný výmenník pre vykurovanie prednej časti vozidla sa nachádza pod prístrojovou
doskou a slúži na vykurovanie priestoru vodiča a sprievodcu. Výmenník je doplnený
elektrickým ventilátorom s odstupňovaným účinkom, ktorý zabezpečuje vháňanie teplého
vzduchu do interiéru vozidla. Ovládacie prvky tohto výmenníka sa nachádzajú v strednom
ovládacom paneli prístrojovej dosky (obr. 15). Podrobnejšie informácie o ovládacích prvkov
predného kúrenia sa nachádzajú v návode na obsluhu vozidla IVECO Daily.

Obr.15 – Ovládacie prvky predného kúrenia

V priestore pre cestujúcich vozidlo obsahuje ďalšie tepelné výmenníky. Ich počet
a umiestnenie je závislé od verzie vozidla. Niektoré z nich sú vyhotovené ako sálavé, iné sú
navyše vybavené elektrickými ventilátormi. Výmenníkmi s elektrickými ventilátormi sú
väčšinou vybavené vozidla, u ktorých je predpoklad častejšej výmeny vzduchu pri
viacnásobnom otváraní prevádzkových dverí (mestská a prímestská prevádzka), kde je
predpoklad nedostatočného účinku sálavej zložky vykurovania.
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Obr.16– Tepelný výmenník v priestore pre cestujúcich

Obr. 17– Tepelný výmenník v priestore nástupných schodov

Keďže na vykurovanie vnútorného priestoru vozidla pre cestujúcich slúži výhradne
teplovodné nezávislé kúrenie, z tohto dôvodu je midibus štandardne vybavený prídavným
nezávislým kúrením s výkonom 2x9 kW.
Nezávislé kúrenia sú v technologickom priestore na ľavej strane vozidla.

Obr. 18 – Technologický priestor ľavás trana pre nezávislé kúrenia

Nezávislé kúrenie vozidla je možné spustiť nasledovným spôsobom:
 ručným spustením po stlačení príslušného tlačidla
na ovládacom paneli
nezávislého kúrenia hodiny Štandard (viď. návod na obsluhu ovládacieho
panelu nezávislého kúrenia obr. 20)
 naprogramovaním – viď. návod na obsluhu ovládacieho panelu nezávislého
kúrenia hodiny Štandard
 automaticky – vykurovanie vozidla je konštruované tak, aby došlo k spusteniu
nezávislého kúrenia, ak budú splnené nasledovné podmienky:
o kľúč v polohe „zapaľovanie“
o teplota okolia nižšia ako 5°C
o aktuálna teplota v interiéri vozidla nižšia ako želaná prednastavená
hodnota (nastavenie želanej teploty – viď nižšie obr.19)
o výška hladiny paliva v palivovej nádrži vozidla je vyššia ako minimálna
výška hladiny potrebná pre činnosť nezávislého kúrenia
 informácia o spustení nezávislého kúrenia je signalizovaná na paneli kontroliek
 FRONT - pre vodiča
 REAR – pre cestujúcich
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4.2.1 Význam ovládacích prvkov digitálneho termostatu kúrenia
1

2

3

Obr.19 – Digitálny termostat vykurovania vozidla

1 – tlačidlo „SET“ nastavenie zariadenia
2 – šípka hore – zvýšenie nastavovanej hodnoty
3 – šípka dole – zníženie nastavovanej hodnoty
 Zobrazenie prahovej spínacej hodnoty kúrenia – krátke stlačenie tlačidla „SET“. Pre
návrat k aktuálnej teplote je potrebné opätovné stlačenie „SET“ alebo časový interval
5s
 Zmena prahovej spínacej teploty :
o stlačíme tlačidlo (1) na dobu viac ako 2s (bliká symbol „°C“)
o zobrazí sa údaj prahovej spínacej teploty
o zobrazenú hodnotu je možné meniť tlačidlami (2) „nahor“ a (3) „nadol“ do
10s
o nastavenú hodnotu uložíme opätovným stlačením tlačidla „SET“ (1) alebo
automaticky po uplynutí 10s
Poznámka:
Okrem nastavenia (zmeny) prahovej spínacej teploty sa neodporúča robiť iné nastavenie zariadenia.
Zariadenie obsahuje viacero funkcii. Je nastavené pri výrobe midibusu a zmena jeho nastavenia môže
spôsobiť nesprávnu činnosť systému vykurovania vozidla.
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4.2.2 Ovládanie nezávislého kúrenia vozidla – hodiny Štandard
S hodinami Štandard (obr. 20) je možné zvoliť začiatok kúrenia až 7 dní vopred.
Naprogramovať sa dajú 3 časy, z ktorých však môže byť aktivovaný iba jeden. Hodiny majú
aj funkciu budíka. Pri zapnutom zapaľovaní ukazujú hodiny aktuálny čas a deň v týždni. Keď
je kúrenie v prevádzke, svieti osvetlenie displeja a tlačidiel.
Všetky blikajúce symboly je možne nastaviť s tlačidlami "vopred" a „vzad. “ Ak sa
5sekúnd nezatlačí žiadne tlačidlo, zobrazený čas sa uloží do pamäte. Ak sa zatlačia tlačidla
"vopred" alebo "vzad" dlhšie ako na 2 sekundy, aktivuje sa rýchly chod. Ak sa vypne
zapaľovanie počas prevádzky kúrenia, objaví sa na displeji zvyšný čas 15 minút a kúrenie
zostane v prevádzke.

Obr.20 – Ovládací panel nezávislého kúrenia – hodiny „STANDARD“

Zapnutie:
 manuálne: tlačidlom "kúriť ihneď "
( trvalá prevádzka )
 automaticky: naprogramovaním začiatku kúrenia
Vypnutie:
 manuálne: tlačidlom "kúriť ihneď
 automaticky: naprogramovaním doby zapnutia
Nastavenie dátumu a času:
Tlačidlo "čas" zatlačiť dlhšie ako 2 sekundy - bliká čas - tlačidlami "vopred" a "vzad"
nastaviť čas - bliká deň - nastaviť deň.
Programovanie začiatku kúrenia:
Zatlačiť tlačidlo "P" - bliká pamäťové miesto - tlačidlami údaj „vopred“ a „vzad“ nastaviť
začiatok kúrenia - bliká deň - nastaviť deň. Viacnásobným zatlačením tlačidla „P“ je možné
programovať pamäťové miesta 2 a 3 alebo preskočiť do módu čas.
Kontrola / zrušenie predvoľby:
Tlačidlo "P" viackrát zatlačiť, pokiaľ sa neobjaví požadované pamäťové miesto. Zrušenie
predvoľby - viackrát zatlačiť tlačidlo "P" až kým sa neobjaví čas namiesto pamäťového
miesta.
Programovanie doby zapnutia:
Kúrenie musí byť vypnuté. Tlačidlo "vzad" zatlačiť na 3 sekundy – bliká doba zapnutia nastaviť požadovanú dobu zapnutia ( 10 - 120 minút ).
Nastavenie zvyšného času kúrenia:
Tlačidlami "vopred" a "vzad" nastaviť požadovaný zvyšný čas ( 1 - 120 minút). Zvyšný čas je
čas, ktorý kúrenie ešte zostane v prevádzke. Môže sa meniť len pokiaľ je kúrenie v prevádzke
a zapaľovanie je vypnuté.
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Nastavenie budíka:
Budík nie je spojený s dňom kúrenia v týždni. Tlačidlo "P" zatlačiť viackrát, kým sa neobjaví
symbol pre budík (zvonček). Tlačidlami "vopred" a "vzad" nastaviť požadovaný čas. Keď je
kúrenie v prevádzke, svieti osvetlenie displeja a tlačidiel. Budík sa vypína po 5 minútach,
alebo ak sa zatlačí ľubovoľné tlačidlo.
Kontrola / zrušenie budíka:
Tlačidlo "P" viackrát zatlačiť, pokiaľ sa neobjaví symbol pre budík, skontrolovať čas.
Zrušenie - tlačidlo "P" tlačiť pokiaľ z displeja nezmizne symbol pre budík.

Poznámka:
Voliteľnou výbavou vozidla môže byť aj elektrický ohrev motora DEFA. Elektrická zásuvka
pre tento ohrev je inštalovaná na prednom nárazníku na ľavej strane vozidla (obr. 21). Viac
informácií o možnosti vykurovania vozidla prostredníctvom ohrevu DEFA nájdete v manuáli,
ktorý je obsiahnutý pri dokumentácii vozidla.

Obr.21 – Elektrická zásuvka ohrevu
motora DEFA.
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4.3 Klimatizácia vozidla
Klimatizácia vozidla slúži na zníženie teploty v interiéri vozidla v horúcom letnom
období v čase, keď je motor vozidla v činnosti. Pokiaľ je motor vozidla v pokoji, je možné
využiť iba ventilačný účinok ventilátorov klimatizácie (pri zapnutom zapaľovaní vozidla) bez
úpravy teploty vzduchu, vháňaného do interiéru vozidla. Klimatizácia vo vozidle pozostáva
z dvoch samostatných častí:
 klimatizácia vodiča v prednej časti vozidla (v závislosti od stupňa výbavy
vozidla)
 strešná klimatizácia na streche vozidla
Vzduch, upravený klimatizáciou je do vozidla vháňaný ventilátormi prostredníctvom
výduchov klimatizácie, ktoré sú umiestnené v servis setoch nad sedačkami pre cestujúcich
a sú individuálne nastaviteľné prostredníctvom na tento účel slúžiacich mechanických
ovládacích prvkov.
Vo všetkých verziách sú výduchy rozmiestnené aj v blízkosti hornej časti bočného
zasklenia vozidla.

4.3.1 Význam ovládacích prvkov digitálneho termostatu klimatizácie
Systém klimatizácie je možné ovládať pomocou ovládacieho panelu na prístrojovej
doske, ako je uvedené na obr. 22a a obr. 22b.

1

8

2

7

3

6

4
5
Obr .22a – Digitálny ovládací panel klimatizácie

1
2
3
4
5
6
7
8

Tlačidlo zvýšenia teploty
Tlačidlo zníženia teploty
Tlačidlo automatického režimu
Tlačidlo ohrievania
Tlačidlo cirkulácie
Tlačidlo pre vonkajšiu teplotu
Tlačidlo zníženia rýchlosti ventilátorov
Tlačidlo zvýšenia rýchlosti ventilátorov

15
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14

9
13
10

12

11
Obr. 22b - Symboly na display ovládacieho panela

9
10
11
12
13
14
15

Číselný display
Symbol OFF
Ukazovateľ regulácie rýchlosti ventilátorov
Symbol vonkajšej teploty
Symbol cirkulácie vzduchu
Symbol zopnutia kompresora
Symbol automatického režimu

Číselný display (9)
Trojmiestny numerický displej zobrazuje informáciu vodičovi, ako je systém
funkčný. Na displeji sa zobrazí teplota „set-point“, to znamená nastavenie teploty pre
interiér vozidla.
V prípade potreby sa môže zobraziť na displeji aj vonkajšia teplota (v tomto prípade
musia byť „EXT“ symboly zapnuté).
Na displeji sa môže zobraziť aj informácia, ktorá môže byť použitá pre diagnostiku
systému (pozri kódy alarmov systému).
Automatický režim

(3)

Po stlačení tohto tlačidla sa systém spustí a všetky funkcie regulácie sú riadené
automaticky. Automaticky sa na displeji zobrazí symbol „AUTO“.
Systém automaticky reguluje teplotu a prúdenie vzduchu vstupujúceho do vozidla,
v závislosti na vonkajšej a vnútornej teploty. Na displeji sa objaví nastavenej hodnoty
teploty.
Tlačidlo zvýšenia a zníženia teploty (1-2)

Tieto tlačidlá sa používajú pre zmenu nastavenej hodnoty
teploty, to znamená nastavenie teploty pre interiér vozidla.
s t lačením tlačidla dôjde k zvýšeniu nastavenej hodnoty teploty na
maximálne 28 ° C. Každým stlačením sa teplota zvýši o 1 ° C.
stlačením tlačidla dôjde k zníženiu nastavenej hodnoty teploty minimálne
na 18 ° C. Každým stlačením sa teplota zníži o 1 ° C.
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Tlačidlo zníženia a zvýšenia rýchlosti ventilátorov (7-8)

Tieto tlačidlá sa používajú na ručnú zmenu prietokového množstvo vzduchu
vstupujúceho do vozidla. Môžu byť použité tri nastavenia rýchlosti ventilátorov.
Systém pokračuje v automatickom režime riadenie teploty v interiéri vozidla, ale
nie v riadení prietoku vzduchu (symbol AUTO sa vypne)
stlačením tlačidla dôjde k zvýšeniu rýchlosti ventilátora, kým sa nedosiahne
jeho najvyššia rýchlosť.
stlačením tlačidla dôjde k zníženiu rýchlosti ventilátora, kým sa nezastaví.
Pokiaľ sa toto tlačidlo stlačí pri nulovej rýchlosti ventilátora, riadiaca jednotka sa vypne.
Symbol „OFF“ sa objaví na displeji a všetky funkcie sú deaktivované.

Ak chcete ukončiť stav OFF, zatlačte tlačidlo

alebo

.

Ak je toto tlačidlo stlačené po dobu 2 sekúnd, systém sa prepne do režimu
ventilácie.

Tlačidlo cirkulácie

(5)

Toto tlačidlo slúži na ručnú aktiváciu a deaktiváciu funkcie cirkulácie vzduchu.
Stlačením tlačidla sa zmení stav cirkulácie vzduchu (prísun čerstvého vzduchu).
Ak je systém v režime cirkulácie, na displeji sa zobrazí symbol
Tlačidlo ohrievania (4)
Po stlačení tlačidla sa na displeji sa objaví hlásenie "rH", ak je režim ohrievania
alebo odhmlievanie aktivovaný.
Režim dohrev sa ukončí:
- Automaticky po asi 5 minút.
-

stlačením tlačidla

.

-

stlačením tlačidla

.

Tlačidlo pre vonkajšiu teplotu

(6)

Stlačením tlačidla sa na displeji objaví vonkajšia teplota po dobu 6 sekúnd.
( „EXT“ symboly sú zapnuté)
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Prepnutie systému ON / OFF
Po naštartovaní vozidla sa systém automatický nastaví podľa posledného
nastavenia klimatizačnej jednotky. Systém sa spustí v automatickom režime, keď je
tlačidlo „AUTO“. Tento režim sa môže zastaviť stlačením tlačidla na pokles
rýchlosti ventilátora na nulovú hodnotu, na displeji sa objaví symbol „STOP“ a
všetky funkcie sú deaktivované. Ak chcete reštartovať automatický režim systému,
stačí stlačiť tlačidlo zvýšenie otáčok ventilátora alebo „AUTO“ tlačidlo.
Prevádzkové režimy
Systém môže pracovať v režimoch:
- automatická regulácia
- režim ventilácie
- režim cirkulácie
- režim ohrievanie
- režim manuálneho ovládania

Automatická regulácia
Automatická regulácia teploty vo vnútri vozidla sa dosiahne nastavením teploty
„set-bod“, ktorá je požadovaná teplota v interiéry vozidla. Táto teplota môže byť
nastavená pomocou zvyšovania a znižovania tlačidla teploty (1 a 2).
Systém automaticky reguluje teplotu a prúdenie vzduchu ohľadom na vonkajšie a
vnútorné hodnoty teplôt.
Tlačidlami ovládania otáčok ventilátora (8 a 7) možno ručne zmeniť prietok vzduchu, ktorý
vstupuje do vozidla.
Režim ventilácie
Tento režim sa aktivuje stlačením tlačidla pre zvýšenie otáčok ventilátora (8) po dobu 2
sekund.
Výsledný stav režimu ventilácie:
- zastavenie klimatizácie
- zastavenie ohrevu
- vzduchové klapky sú v polohe vonkajšieho vzduchu.
Na návrat do automatického režimu sa stlačí tlačidlo AUTO (3) alebo tlačidlo zvýšenia otáčok
ventilátora (8) po dobu 2 sekúnd.
Režim cirkulácie
Tlačidlo cirkulácie (5), slúži na ručnú aktiváciu a deaktiváciu režimu cirkulácie, na
displeji sa zobrazí symbol cirkulácie
.
Režim cirkulácie je v činnosti po dobu 10 minút, potom sa prepne do režimu vonkajšieho
prúdenia vzduchu po dobu 10 sekúnd.
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Režim ohrevu
Táto funkcia sa používa na odhmlievanie interiéru vozidla a zabránenie zahmlievaniu
okien.
Systém umožňuje simuláciu:
- klimatizácie start-up
- vetranie najvyššou rýchlosťou
- vzduchové klapky v polohe vonkajšieho vzduchu.
Keď je režim ohrevu aktivovaný, na displeji sa objaví hlásenie "rH".
Režim dohrev sa ukončí:
- Automaticky po 5 minútach.
- Stlačením tlačidla ohrievanie (4).
- Stlačením tlačidla AUTO (3).

Túto funkciu je možné aktivovať len v prípade,:
- zvolená teplota je vyššia ako vnútorná teplota,
- je vonkajšia teplota vyššia ako 5 ° C.
Ak tieto podmienky nie sú splnené, aj keď vodič stlačí tlačidlo ohrievania (4), systém
nereaguje a zobrazí sa "RL" chybový kód.
Ak sa počas prevádzky v režime ohrievania klesne vonkajšia teplota pod 5 ° C,
zobrazí sa chybový kód „Lt“.
Režim manuálneho ovládania
Systém používa tri teplotné snímače pre automatickú reguláciu teploty vo vnútri
vozidla. Jeden snímač meria vonkajšiu teplotu, druhý snímač meria vnútornú teplotu, a
tretí snímač meria teplotu zmiešaného vzduchu. Ak dôjde k poruche na niektorej z
týchto troch senzorov, automatickú reguláciu nie je možné použiť.
V tomto prípade sa na displeji objaví chybový kód (E1, E2, E3, E4, E5 a E6), ale
stlačením tlačidla na zvyšovanie alebo znižovanie (8, 7) teploty vzduchu môžeme systém
manuálne regulovať.
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Chybové hlásenia systému
Môžu byť zobrazené na display ovládacieho panelu klimatizácie.
Chybový
kód

Typ chybového hlásenia

Činnosť

CC

chybná komunikácia
medzi riadiacou jednotkou
a užívateľským panelom

Systém sa spustí v režime AUTO, pomocou
predtým nastavenej hodnoty teploty

E1

Snímač vonkajšej teploty
vzduchu nefunguje

Pokiaľ je nastavený set-bod 18 ° C, ventil je
úplne uzavretý. Pokiaľ je nastavený set-bod 28 ° C,
ventil je plne otvorený. Za prechodných
podmienok, ventil je pomerne otvorený.

E2

Snímač vonkajšej teploty
vzduchu – skrat

E3

Vnútornej snímač teploty
vzduchu nefunguje

E4

Snímač vnútornej teploty
vzduchu - skrat

E5

Zmiešaný snímač
teploty vzduchu
nefunguje

E6

Snímač zmiešanej
teploty vzduchu - skratu

E7

výparník teploty snímač „A“ nefunguje

E8

výparník teploty skrat snímača „A“

E9

výparník teploty snímač „B“ nefunguje

EA

výparník teploty skrat snímača „B“

Pokiaľ je nastavený set-bod 18 ° C, ventil je
úplne uzavretý. Pokiaľ je nastavený set-bod 28 ° C,
ventil je plne otvorený. Za prechodných
podmienok, ventil je pomerne otvorený.
Pokiaľ je nastavený set-bod 18 ° C, ventil je
úplne uzavretý. Pokiaľ je nastavený set-bod 28 ° C,
ventil je plne otvorený. Za prechodných
podmienok, ventil je pomerne otvorený.
Pokiaľ je nastavený set-bod 18 ° C, ventil je
úplne uzavretý. Pokiaľ je nastavený set-bod 28 ° C,
ventil je plne otvorený. Za prechodných podmienok,
ventil je pomerne otvorený.
Pokiaľ je nastavený set-bod 18 ° C, ventil je
úplne uzavretý. Pokiaľ je nastavený set-bod 28 °
C, ventil je plne otvorený. Za prechodných
podmienok, ventil je pomerne otvorený.
Pokiaľ je nastavený set-bod 18 ° C, ventil je
úplne uzavretý. Pokiaľ je nastavený set-bod 28 ° C,
ventil je plne otvorený. Za prechodných
podmienok, ventil je pomerne otvorený.
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PA
PB

Nízky alebo vysoký tlak tlakový spínač, kompresor
A, aktivovaný
Nízky alebo vysoký tlak tlakový spínač, kompresor
B, aktivovaný

5A

Kompresorový tlakový
spínač „A“ aktivovaný 5x
30 minút

5B

Kompresorový tlakový
spínač „B“ aktivovaný 5x
30 minút

IA

Zmrazenie výparníka „A“

IB

Zmrazenie výparníka „B“

HU

Hodnota napätia prekročí
30 V

LU

Hodnota napätia klesne pod
20 V

Lt

Vonkajšia teplota klesla pod
minimálnu požadovanú
hodnotu pre činnosť
v režime ohrievania

rL

požiadavka OHRIEVANIE
ak podmienky nie sú splnené
(„set-point“ teplota je nižšia
oproti vnútornej alebo
vonkajšej teploty pod
požadované minimum pre
činnosť systému)
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Kompresor „A“ sa vypne. Ako náhle je
problém vyriešený, systém sa znova spustí po 3
minútach.
Kompresor „B“ sa vypne. Ako náhle je
problém vyriešený, systém sa znova spustí po 3
minútach.
Systém môže pracovať iba v režime ventilácie alebo
vykurovania .
Ak chcete reštartovať klimatizáciu, vypnite
vozidlo a znovu vozidlo naštartujte.
Systém môže pracovať iba v režime ventilácie alebo
vykurovania .
Ak chcete reštartovať klimatizáciu, vypnite
vozidlo a znovu vozidlo naštartujte.
Kompresor „A“ sa vypne. Ako náhle je
problém vyriešený, systém sa znova spustí po 3
minútach.
Kompresor „B“ sa vypne. Ako náhle je
problém vyriešený, systém sa znova spustí po 3
minútach.
Všetky funkcie sú deaktivované. Ako náhle napätie
batérie dosiahne normálnej hladiny, prevádzka sa
okamžite obnoví.
Všetky funkcie sú deaktivované. Ako náhle napätie
batérie dosiahne normálnej hladiny, prevádzka sa
okamžite obnoví.
Kompresor a kondenzačné ventilátory sú
vypnuté. Ak vonkajšia teplota prekročí
nastavenú hodnotu, systém čaká 3 minúty pred
opätovným zapnutím.

Režim OHRIEVANIE nemožno použiť.

Údržba klimatizačného systému
INTERVAL
Komponent

Položka

Možný problém

Remeň kompresora

Opotrebovanie

Napnutie remeňa

Výparník a kondenzátor

Kompresor

(Je dôležité nechať vychladnúť remeň pred opätovným napnutím)

Napínacia kladka

Hluk / zablokovanie

Automatický napínač remeňa (ak inštalovaný)

Hluk / zablokovanie

Upevňovacie skrutky

Uvoľnenie

Kompresor

Hluk / zablokovanie

Remenica kompresora

Zapnutie spojky

Dehydrátor

Slabá účinnosť

Lamela kondenzátora

Znečistená

Lamela výparníka

Znečistená

Odvod kondenzátu

Voda vo vozidle

Ventilátor

Hluk / zablokovanie

Vnútorná teplota

Slabá účinnosť

Kontrola tlaku klimatizačného systému

Slabá účinnosť

Kontrola neporušenosti elektrických spojov

Iné

Uvoľnenie

Žiadna alebo
prerušovaná činnosť

Kontrola stavu klimatizačných hadíc, rúr
a spojov

Prázdny systém

Náplň chladiva R134a

Prázdny systém

Kompresorový olej

Olej odstránený
počas plnenia
chladiva

Kontrola / oprava
Výmena
Obnoviť
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Po
prvých
5.000
km

Každých
40.000
km

Ročne
alebo
každých
100.000 km

4.4 Vetranie vozidla
Vetranie vozidla je zabezpečené týmito zariadeniami:
 vetracie výduchy v prednej časti vozidla (v prístrojovej doske), podporené
účinkom ventilátora vetrania/kúrenia
 strešné okno v prednej časti vozidla
 strešné okno v zadnej časti vozidla
 posuvne otvárateľné okno vodiča
 nútené vetranie strešnými ventilátormi
 nútené vetranie ventilátormi klimatizácie ( poz. ak súčasťou výbavy vozidla je
strešná klimatizácia)
 otváracie bočné okná vozidla (len pri určitých verziách vozidla)
4.5 Prioritné sedadlá pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
Pre osoby so zníženou pohyblivosťou je prioritne vyhradené miesto prvej pravej
dvojsedačky (platí pre verzie FSLI, FCLLI a FCLEI) . Tento priestor je označený príslušným
piktogramov (obr. 23).

Obr.23 – Miesto pre cestujúceho so zníženou pohyblivosťou

4.6 Rampa pre nástup a výstup cestujúcich s invalidným vozíkom
Mechanicky výklopná rampa pre nástup a výstup cestujúcich s invalidným vozíkom sa
nachádza v zadnej časti vozidla (pre verziu FCLLI obr.24) alebo v priestore predných
nástupných dvojkrídlových dverí (pre verziu FCLEI). Rampu je možné použiť u stojaceho
vozidla pri otvorení dverí. Jej obsluhou musí byť vodič !!!
Nástup cestujúceho s invalidným vozíkom sa vodičovi z exteriéru vozidla signalizuje
pomocou exteriérového, dotykového tlačidla, ktoré sa nachádza vpravo od zadných
dvojkrídlových prevádzkových dverí (verzia FCLLI)) resp. vľavo od predných prevádzkových
dvojkrídlových dverí (verzia FCLIE) (obr.25). Pri aktivácii tohto oznamovača zaznie
v priestore vodiča akustický signál a optický oznamovač s piktogramom invalidného vozíka
signalizuje vodičovi požiadavku na nástup imobilného cestujúceho. Vodič je v tomto prípade
povinný pristaviť vozidlo čo najbližšie k chodníku.

36/67

Po zaistení vozidla proti nežiaducemu pohybu je povinný rampu odistiť a následne
preklopiť, aby umožnil cestujúcemu s invalidným vozíkom čo najjednoduchší
a najbezpečnejší nástup do vozidla. Pre nástup cestujúceho s invalidným vozíkom slúži pri
verzii vozidla FCLEI aj možnosť zníženia – naklonenia nástupu vozidla (pozri kapitolu 6.2
Hydraulický systém znižovania prednej nápravy) . Pri otvorení rampy sa optický oznamovač
(kontrolka nástupu cestujúceho s invalidným vozíkom) deaktivuje. Cestujúci s invalidným
vozíkom je povinný vo vozidle zaujať priestor, určený na tento účel ! (obr. 26)
Cestujúci s invalidným vozíkom je povinný o výstupe na najbližšej zástavke
informovať vodiča včas príslušným na tento účel určeným tlačidlom (obr.27). O aktivácii
daného tlačidla je vodič informovaný akustickým signálom a optickými oznamovačmi
(kontrolkou s piktogramom cestujúceho s invalidným vozíkom). Spolu s týmto oznamovačom
bude aktivovaný aj piktogram „STOP“ resp. piktogram so symbolom zvončeka, ktorý
upozorňuje vodiča na požiadavku zastavenia vozidla spojenú s požiadavkou na výstup
cestujúceho s invalidným vozíkom. Uvedené piktogramy ostanú až do okamihu otvorenia
rampy na najbližšej zástavke aktivované aj v svetelnej tabuľke v prednej interiérovej časti
vozidla a signalizujú ostatným cestujúcim, že pri najbližšom zastavení vozidla bude potrebné
uvoľniť priestor v zadnej časti vozidla z dôvodu výstupu cestujúceho s invalidným vozíkom
a s tým spojeného použitia výklopnej rampy, určenej na tento účel. Pri otvorení rampy dôjde
automaticky k aktivácii osvetlenia v priestore nad rampou.
Poznámka:
Pri preklopení rampy je funkcia otvárania dverí z miesta vodiča blokovaná.

Obr.24 – Rampa pre nástup cestujúcich
s invalidným vozíkom
v pracovnej polohe

Obr.25 – Exteriérové tlačidlo pre nástup
cestujúcich s invalidným vozíkom
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Obr.26– Priestor pre cestujúcich s invalidným vozíkom (verzia FCLLI)

Obr.27– Tlačidlo pre oznámenie vodičovi o výstupe cestujúceho s invalidným vozíkom

Obr.28 – Správna poloha invalidného vozíka vo vozidla
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4.7 Elektropneumatický systém pruženia zadnej nápravy
Pre zvýšenie pohodlia cestujúcich je vozidlo vybavené na zadnej hnacej náprave
elektropneumatickým pružením a reguláciou svetlej výšky . Ovládač na reguláciu svetlej
výšky vozidla (obr.29) je umiestnený v priestore prístrojovej dosky. (pozri návod na obsluhu
vozidla IVECO Daily)
Obr.29 – Elektronicky ovládač pneumatického systému pruženia zadnej nápravy

1







3

2

Význam jednotlivých tlačidiel elektronického ovládača pneumatického systému pruženia
zadnej nápravy (obr.29) :
1 – tlačidlo na zvyšovanie svetlej výšky vozidla – stlačením tlačidla dôjde k úprave svetlej
výšky vozidla do príslušného smeru. Ak nedôjde k zmene resp. zastaveniu zvyšovania svetlej
výšky, systém bude aktivovať zvyšovanie svetlej výšky až do okamihu, keď dôjde k jeho
automatickému zastaveniu v jej maximálnej hodnote (tzv. horný doraz) charakterizovanej
maximálnym natlakovaním vzduchových vankúšov pruženia
2 – tlačidlo na znižovanie svetlej výške – stlačením tlačidla dôjde k úprave (znižovaniu)
svetlej výšky vozidla. Ak nedôjde k predčasnej zmene resp. zastaveniu znižovania svetlej
výšky vozidla, systém bude aktivovať znižovanie svetlej výšky znižovaním tlaku v systéme
pruženia až po tzv. spodný doraz, charakterizovaný úplným vyprázdnením vzduchových
vankúšov pruženia.
3 – stredová poloha vozidla.

4.8 Mikrofón
Na sprostredkovanie informácii pre cestujúcich vozidla je možné použiť mikrofón
vodiča, ktorý je umiestený na panely prístrojovej dosky. Do činnosti sa uvádza spínačom
ON/OFF na telese mikrofónu.
Prenos zvuku je vedený do reproduktorov servis-setov vozidla. Hlasitosť zvuku je možné
regulovať na zmiešavači mikrofónu, ktorý je umiestnený na pravej strane pod prístrojovou
doskou (obr.30).

Obr.30 – Zmiešavač mikrofónu
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5. Ťažné zariadenie
Súčasťou výbavy vozidla IVECO First môže byť ťažné zariadenie, ktorého montáž
vykonal výrobca vozidla podľa smernice č.94/20/ES, EHK 55. Pri používaní ťažného
zariadenia je nutné dodržiavať pokyny pre užívateľa:
POKYNY PRE UŽÍVATEĽA:

sa / N.A.
sa / N.A.

nevzťahuje
nevzťahuje

E13 00-1585 ,
e13*
94/20*00*058
5
A 50X
Westfalia

062

Westfalia
Automoti
ve
GmbH&
Co.KG
329

X
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23,5 kN

150 kg

sa / N.A.
sa / N.A.

nevzťahuje
nevzťahuje

20,2 kN
E11 00-0116 ,
E11 55R
010116
A 50-

Brink
B.V
5300
72
Brink

Značka /
Mark

Typ /
Type

Výrobca
/
Manufac
turer

Tried
a/
Class

Homologačné
schválenie /
Homologatio
n approval

Maximálna
hodnota D/
Maximum
D-value

200 kg

Maximálne
vertikálne
zaťaženie
S v bode
spojenia/
Maximum
vertical load S at
the coupling
point

U na točnici
/ Maximum
load U at
the fifth
wheel
coupling

Maximáln
a hodnota
V/
Maximum
V-value

-Pri použití ťažného zariadenia sa riaďte platným zákonom pre daný štát.
-Celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie prekročiť hodnotu určenú výrobcom vozidla.
-Po najazdení každých 1000 km / 600 míľ s prívesom nechajte skontrolovať dotiahnutie
skrutkových spojov.
-Max. povolená hmotnosť prívesu vášho vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii alebo
v príručke pre užívateľa.
-Namontovaná spojovacia guľa nesmie zatieňovať viditeľnosť zadnej registračnej tabuľky!

Návod na montáž:
1. Otvory pre uchytenie ťažného zariadenia sú pripravené výrobcom.
2. Spojovaciu guľu namontujte na rám A. Skrutkové spoje utiahnite uvedeným momentom
podľa odkazu B na obrázku.
3. Skontrolujte dotiahnutie skrutiek spojovacej gule ( držiaka spojovacej gule ) momentom
podľa obrázku.
4. Elektroinštaláciu zapojte podľa návodu.
5. Skontrolujte správnosť pripojenia elektroinštalácie.

Dôležité upozornenia:
-Použite len dodaný spojovací materiál v predpísanej triede kvality.
-Elektrické zariadenie sa namontuje podľa podmienok prevádzky cestných vozidiel na
pozemných komunikáciách.
-Údaj S o maximálnom zvislom zaťažení na guľu je uvedený na výrobnom štítku ťažného
zariadenia.
-Na ťažnom zariadení nie je možné nič upravovať ani meniť.
-Pred ukončením montáže je nutné prekontrolovať všetky spoje podľa obr. uťahovacích
momentov!
-V prípade akýchkoľvek nejasností je nutné obrátiť sa na výrobcu ťažného zariadenia.
-Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

6. Elektrická inštalácia vozidla
Elektrická inštalácia vozidla má menovité napätie 12V, ukostrený je záporný pól
akumulátora. Delí sa na dva základné časti:
 elektrická inštalácia podvozku Iveco
 elektrická inštalácia nadstavby vozidla
Informácie o elektrickej inštalácii podvozku vozidla sú súčasťou návodu na obsluhu
vozidla Iveco Daily.
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Hlavný prívod nadstavbovej časti je vedený z akumulátora, silovým káblom do
hlavného združeného poistkového puzdra, v ktorom sú uložené silové istiace prvky
nadstavbovej časti elektrickej inštalácie.
Z neho sú vedené silové prívody na tri hlavné istené obvody:
 napájanie riadiacej jednotky nadstavby vozidla – istenie 150A
 napájanie silového elektrického panelu – istenie poistkou 150A
 napájanie hlavnej rozvodnej dosky – istenie poistkou 150A
V závislosti od verzie a výbavy vozidla môže byť toto vybavené ďalšími spotrebičmi,
vyžadujúcimi samostatné silové prívody so zodpovedajúcim istiacim prvkom. V tomto
prípade sú ďalšie silové prívody vedené priamo z poistkového modulu CBA, umiestnenom
priamo na akumulátore. Istenie týchto obvodov je prevedené samostatným istiacim prvkom na
silovom paneli nadstavbovej časti elektrickej inštalácie vozidla (viď „silový panel“)
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Obr.31 – Pohľad na riadiacu jednotku nadstavby vozidla
Legenda k obr. 31:
1 – Akumulátory
2 – Hlavné združené poistkové puzdro elektroinštalácie nadstavby
3 – Silový panel
4 – Panel riadiacich jednotiek
5 – Hlavná rozvodná doska – distribučné centrum
5 – Rozvodná doska informačného systému
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Obr.32 – Pohľad na panel riadiacich jednotiek
Legenda k obr. 32:
1 – Riadiaca jednotka automatického uzamykania núdzových dverí (pre vozidla s núdzovými dverami)
2 – Riadiaca jednotka elektrickej parkovacej brzdy (opcia)

Niektoré obvody podvozkovej a nadstavbovej časti elektrickej inštalácie, vyžadujúce
permanentné napájanie sú však napájané aj po vypnutí kľúča zapaľovania. Pri akýchkoľvek
prácach na elektrickej inštalácii vozidla je preto bezpodmienečne nutné odpojiť záporný pol
akumulátora od kostry vozidla.
Väčšina obvodov nadstavbovej časti elektrickej inštalácie je napájaná a ovládaná
riadiacou jednotkou nadstavbovej časti. Riadiaca jednotka zabezpečuje aj istenie jednotlivých
obvodov pomocou elektronických istiacich prvkov. V čase vypnutia kľúča zapaľovania je
riadiaca jednotka v tzv. pohotovostnom režime, kedy je napájaná iba malá časť z jej
elektrických obvodov. Vtedy je odber elektrickej energie minimálny a k dispozícii sú len
nevyhnutné funkcie. Do zopnutého stavu sa dostáva po zapnutí kľúča zapaľovania resp. iným
budiacim impulzom a v tomto stave zotrváva počas celej doby jeho zopnutia. Existujú však aj
režimy, kedy sa riadiaca jednotka dostane do zopnutého stavu krátkodobo (na čas nevyhnutne
potrebný) a po uplynutí tohto času sa samovoľne vráti do pohotovostného režimu. K budiacim
impulzom, ktoré dostanú riadiacu jednotku z pohotovostného režimu do stavu zopnutia okrem
zapnutia elektrického odpojovača vozidla patria:
 otvárací a zatvárací impulz na DO predných nástupných dverí vozidla
 impulz od externého ovládača predných nástupných dverí vozidla
 signál pre zopnutie nezávislého kúrenia vo vozidle

43/67

1

Obr.33 – Pohľad na riadiacu jednotku nadstavby
Legenda k obr. 33:
1 – Riadiaca jednotka nadstavby

Niektoré obvody vozidla sú napájané mimo okruhu riadiacej jednotky prostredníctvom
rozvodnej dosky energetického distribučného centra. Tá obsahuje klasické istiace prvky (viď.
popis poistiek energetického distribučného centra). Pre uľahčenie identifikácie poškodenej
poistky je rozvodná doska vybavená svetelnou identifikáciou pomocou LED diód, ktoré sú
umiestnené v blízkosti poistiek. Každej z poistiek zodpovedá samostatná LED dióda. Pri
kontrole týchto poistiek je nutné zapnúť kľúč v spínacej skrinke do polohy „zapaľovanie“.
Následne je nutné stlačiť tlačidlo „FUSES TEST“, umiestnené na samotnej doske plošného
spoja EDC (obr.35). Pri poruche niektorej z poistiek príslušná LED pri prerušenej poistke
nebude svietiť.
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Obr.34 – Silový panel elektroinštalácie
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Legenda k obr. 34:
1 – Hlavné združené poistkové puzdro elektroinštalácie nadstavby
2 – Pomocné relé napájania akumulátora nadstavby pri núdzovom štarte
3 – Pomocné relé napájania akumulátora nadstavby+15
4 – Silová poistka klimatizácie 150A
5 – Silové relé znižovania svetlej výšky prednej nápravy 250A (verzia FCLEI) alebo relé meniča 230V
(verzia FLHI)
6 - Silová poistka napájania relé znižovania svetlej výšky prednej nápravy 250A (verzia FCLEI)
(250A)
7 – Silová relé núdzového štartu dvoch akumulátorov 300A

Obr.35 – Pohľad na hlavnú rozvodnú dosku vozidla s vyznačením tlačidla „FUSES TEST“
a signalizačnými led diodami
Tab. č. 1 – Rozpis poistiek hlavnej rozvodnej dosky
Poistka
Fb1
Fb2
Fb3
Fb4
Fb5
Fb6
Fb7
Fb8
Fb9
Fb10
Fb11
Fb12
Fb13
Fb14
Fb15

Funkcia
–
Elektrická parkovacia brzda
Ohrev čelného skla - príprava
Nezávislé kúrenie, časovač (+BAT)
Infosystém (+BAT)
Hodiny, LCD TV
Ovládanie dverí č. 1
Alcolock (30) - príprava
Ventilátory konvektorov kúrenia v priestore pre cestujúcich
Ventilátory radiátorov kúrenia v priestore pre cestujúcich
Audio zosilňovač (30)
Alcolock (15) - príprava
Klimatizácia (15),
Signalizácia zatvárania dverí, uzamykanie núdzových dverí
Audio zosilňovač (15)
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Hodnota
20A
20A
20A
5A
10A
20A
(15A)
10A
5A
10A
5A

Tab. č.2 – Rozpis relé hlavnej rozvodnej dosky
Poistka
Kb1
Kb2
Kb3
Kb4

Funkcia
Relé ohrevu skla dverí – príprava alt. relé radiátorov OLMO – vetva 2
Relé terminálu (15) pre hlavnú rozvodnú dosku
Relé terminálu (15) pre hlavnú rozvodnú dosku
Relé ohrevu čelného skla - príprava

Hodnota
12V/15A/40A
12V/15A/40A
12V/15A/40A
12V/15A/40A

Okrem tejto hlavnej rozvodnej dosky sú vo vozidle umiestnené ďalšie prídavné
jednoúčelové rozvodné dosky.
Prvá z nich je rozvodná doska informačného systému, nachádzajúca sa hneď vedľa
hlavnej rozvodnej dosky EDC v technologickom priestore pri akumulátore vozidla. Jej úlohou
je distribúcia a istenie jednotlivých obvodov informačného systému vozidla. Podobne ako
hlavná rozvodná doska je vybavená optickou kontrolu funkčnosti poistiek pomocou LED diód
pri zapnutom zapaľovaní a stlačení príslušného tlačidla „FUSES TEST“, nachádzajúcom sa
priamo na samotnej rozvodnej doske informačného systému (obr. 35). Časť z obvodov tejto
rozvodnej dosky slúži na napájanie obvodov informačného systému s menovitým napätím
24V, ktoré je získavané z meniča napätia 12/24V, nachádzajúcom sa taktiež vo vyššie
spomínanom technologickom priestore pri akumulátore.
Tab. č.3 – Rozpis poistiek rozvodnej dosky informačného systému
Poistka
Fi1
Fi1
Fi3
Fi4
Fi5

Funkcia
Istenie č.1 obvodov informačného systému – 12V
Istenie č.2 obvodov informačného systému – 12V
Istenie č.3 obvodov informačného systému – 24V
Istenie č.4 obvodov informačného systému – 24V
Istenie č.5 obvodov informačného systému – 24V

Hodnota
Max. 10A
Max. 5A
Max. 5A
Max. 5A
Max. 10A

Obr.36 – Pohľad na rozvodnú dosku informačného systému vozidla s vyznačením tlačidla
„FUSES TEST“ a signalizačnými LED diodami
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Ďalšou rozvodnou doskou je rozvodná doska ventilátorov kúrenia (obr.37). Tá je
umiestnená v závislosti od verzie vozidla v technologických priestoroch na ľavej strane
vozidla. Slúži na distribúciu a rozvod elektrickej inštalácie do ventilátorov vykurovacích
telies vo vozidle (konvektory, radiátory s ventilátormi). Podobne ako predchádzajúce dve
rozvodné dosky je taktiež vybavená optickou signalizáciou funkčnosti LED diód obdobným
spôsobom.
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Obr.37 – Pohľad na elektrické komponenty v technologickom priestore na ľavej strane vozidla
Legenda k obr.37:
1 – Vodotesná skrinka na spájanie osvetlenia v zadnej časti vozidla
2 – Rozvodná doska ventilátorov vykurovacích telies
3 – Elektronický modul vonkajšieho osvetlenia prívesu
4 - Vodotesná skrinka svorkovnice osvetlenia prívesu

Obr.38 – Rozvodná doska ventilátorov vo vykurovacích telesách s tlačidlom „FUSES TEST“
a optickou signalizáciou pre kontrolu poistiek
Tab. č.4 – Rozpis poistiek rozvodnej dosky ventilátorov vo vykurovacích telesách
Poistka
Fc1
Fc2

Funkcia
Ventilátory v radiátoroch kúrenia
Ventilátory v konvektoroch kúrenia
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Hodnota
Max. 20A
Max. 20A

6.1 Elektrická parkovacia brzda / zástavková brzda (opcia)
V prípade, ak je vozidlo vybavené elektrickou parkovacou brzdou, vo vozidle chýba
štandardná mechanická páka parkovacej brzdy. V tomto prípade je časť mechanického
prevodu nahradená elektrickým servomotorom, ktorý cez príslušný váhadlový mechanizmus
ovláda lanovody parkovacej brzdy, vedúce ku kolesám zadnej nápravy vozidla.
Ovládanie parkovacej brzdy z miesta vodiča je umožnené ovládacím spínačom
s dvomi polohami, s návratom do strednej východiskovej polohy. Pri vozidle vybavenom
elektrickou parkovacou brzdou o okamžitom stave parkovacej brzdy (zabrzdenie resp.
odbrzdenie vozidla) informuje iba kontrolné svetlo na prístrojovej doske vozidla (viď
„Návod na obsluhu Iveco Daily“), preto je nutné po zabrzdení vždy vyčkať a presvedčiť sa
o funkcii elektrickej parkovacej brzdy min. pohľadom na kontrolné svetlo. Krátkym stlačením
spínača do jednej z dvoch polôh dochádza k odbrzdeniu resp. k zabrdeniu vozidla, ktoré môže
trvať niekoľko sekúnd. Podmienkou činnosti servomotora elektrickej parkovacej brzdy je
zapnutie kľuča do polohy „zapaľovanie“. V čase, keď je v činnosti elektrický servomotor
parkovacej brzdy je nutné nevypínať zapaľovanie, v opačnom prípade by mohlo dôjsť
k prerušeniu odbrzďovacieho resp. zbrďovacého procesu a tým k možnému neúplnému
odbrzdeniu vozidla resp. k neúplnému zabrzdeniu vozidla, čo by mohlo byť
nebezpečné!!! V čase činnosti servomotora parkovacej brzdy (cca 3s po stlačení ovládača
parkovacej brzdy) je nutné počkať na dokončenie jeho činnosti a až následne je možné
vykonať parkovacou brzdou ďalší manéver, nakoľko v čase činnosti servomotora sú ďalšie
požiadavky na jeho činnosť ignorované (napr. obdrzdenie a následné okamžité zabrzdenie).
Servomechanizmus elektrickej parkovacej brzdy je využívaný zároveň ako akčný člen
zástavkovej brzdy (opcia). Táto opcionálna brzda samočinne, nezávisle od vôle vodiča,
zabrzdí vozidlo v prípade, keď je motor vozidla naštartovaný, vozidlo sa nepohybuje a navyše
je splnená niektorá z týchto podmienok:
1. otvorené niektoré z prevádzkových dverí vozidla
2. otvorené núdzové dvere, núdzový schodík vozidla alebo dochádza k pohybu
kľučky v núdzových dverách
3. otvorená rampa pre nástup cestujúceho s invalidným vozíkom
4. otvorené dvierka schránky hydraulickej plošiny pre invalidný vozík
5. znížená svetlá výška vozidla za účelom nástupu cestujúceho s invalidným
vozíkom (verzia FCLEI)
Zástavková brzda (Opcia) je deaktivovaná automaticky potom, čo pominula platnosť
každej z piatich uvedených podmienok (viď vyššie) a vodič krátkodobo stlačí a následne
uvoľní pedál akcelerátora.
Zástavkovú brzdu je možné deaktivovať aj manuálne ovládačom elektrickej
parkovacej brzdy za predpokladu, že nie je aktívna ani jedna z piatich, vyššie uvedených
možností.
Údržbu elektrickej parkovacej brzdy je nutné vykonávať každých 20000km:
1. kontrola napnutia lanovodu,
2. premazanie lanovodov na už namazanýh miestach, vhodným plastickým mazivom,

48/67

Dôležité upozornenie:
Je zakázané používať parkovaciu brzdu ako prevádzkovú na spomaľovanie alebo
počas jazdy vozidla. V kopci vložte kliny buď pred alebo za koleso najviac zaťaženej
nápravy.
Pozor!
Pokiaľ má vozidlo závadu parkovacej brzdy, vždy je nutné vozidlo zaistiť zakladacími
klinmi pod kolesá. Ak sa povolí parkovacia brzda, je nutné aby vodič zotrval za volantom
a bol pripravený na brzdenie. V prípade odťahovania vozidla vždy pripojte pomocou ťažnej
tyče, až potom povoľte parkovaciu brzdu.
6.2 Hydraulický systém znižovania prednej nápravy
Vozidlo vo verzii FCLEI je vybavené systémom znižovania svetlej výšky za účelom
zníženia nástupnej výšky vozidla predovšetkým pri použití plošiny pre nástup/výstup
cestujúceho s invalidným vozíkom. Pri použití tejto funkcie dôjde pomocou hydraulického
mechanizmu k mechanickému stlačeniu pružiaceho elementu pravej strany prednej nápravy
a zároveň k zníženiu svetlej výšky zadnej nápravy (vypustenie tlakového vzduchu) pomocou
elektropneumatického systému pruženia zadnej nápravy.
Systém sa ovláda jedným spínačom z miesta vodiča (viď. ovládacie prvky vozidla) za
predpokladu, že sa vozidlo nepohybuje, je zabrzdené parkovacou (zástavkovou) brzdou
a motor vozidla je v činnosti.
Po aktivácii ovládacieho prvku náklonu vozidla sa začne z pružiacich elementov
zadnej nápravy (vzduchové vaky) odpúšťať vzduch. Tento stav môže trvať niekoľko sekúnd.
O priebehu tejto akcie je vodič informovaný kontrolným svetlom v blízkosti palubných
ukazovateľov (viď Návod na obsluhu Iveco Daily). Zároveň sa aktivuje systém znižovania
svetlej výšky prednej nápravy. Prejaví sa rozbehom elektrického motora, ktorý poháňa
olejové čerpadlo hydraulického systému. Samotné zníženie svetlej výšky prednej nápravy
nastane po cca 3s od aktivácie spínača hydraulického obvodu a trvá cca 1s. Po aktivácii
náklonu do koncovej polohy dôjde k automatickému vypnutiu elektrického motora z dôvodu
zníženia odberu elektrickej energie z akumulátora a zároveň z dôvodu zníženia opotrebenia
zariadenia. Počas celej doby aktivácie tlačidla pre náklon vozidla je v činnosti žlté kontrolné
svetlo s príslušným symbolom.
Počas použitia funkcie náklonu vozidla musí byť motor vozidla v činnosti. Po znížení
nástupnej výšky vyššie uvedenou funkciou z dôvodu nástupu/výstupu cestujúceho
s invalidným vozíkom (s detským kočiarom) je vodič povinný mechanicky vyklopiť plošinu
a umožniť tak uľahčenie nástupu / výstupu osobám s telesným postihnutím a vykonať ďalšie
opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.
Po deaktivácii ovládacieho prvku náklonu vozidla dôjde k okamžitému návratu
prednej nápravy do pôvodného stavu, zatiaľ čo proces návratu zadnej nápravy do pôvodného
stavu môže trvať niekoľko sekúnd. Počas tejto doby by vodič nemal uviesť vozidlo do
pohybu, nakoľko pri nedostatočnom tlaku vzduchu v elektropneumatickom systéme pruženia
zadnej nápravy môže byť účinok pruženia nedostatočný, čo zhoršuje komfort jazdy, môže
ohroziť bezpečnosť cestnej premávky a spôsobiť poškodenie vozidla.
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6.3 Akumulátor
Vozidlo je štandardne vybavené dvomi autobatériami. Prvá slúži na štartovanie motora
a na zabezpečenie elektrospotrebičov podvozku elektrickou energiou. Druhá autobatéria slúži
na zabezpečenie elektrospotrebičov nadstavby Rošero elektrickou energiou. Taktiež má
zabezpečiť naštartovanie vozidla v prípade, ak prvá autobatéria vo vozidle nemá dostatočnú
kapacitu na štart motora.
V takomto prípade odporúčame vypnúť všetky zariadenia vo vozidle s väčším
odberom – kúrenie, klimatizáciu, ventilátory, chladničky, informačný systém, osvetlenie
a využiť na naštartovanie druhú autobatériu. Odklopíme červený ochranný kryt, prepneme
a držíme páčku spínača na bočnom panely v polohe I. (viď obr.39), čím pripojíme druhú
autobatériu do elektrického systému štartovania. Otočíme kľúčom zapaľovania do prvej
polohy a počkáme kým neprebehne inicializácia vozidla (pozapínajú sa kontrolky na
prístrojovej doske, dôjde ku kontrole systémov a patričné kontrolky zhasnú, vozidlo je
pripravené na štartovanie). Počas celej doby držíme prepínač pod červeným krytom v polohe
I a vozidlo naštartujeme. Po naštartovaní motora pustíme páčku spínača späť do polohy 0,
čím sa odpojí druhá autobatéria a zaklopíme červený ochranný kryt spínača.
Po prepnutí páčky spínača pod červeným ochranným krytom sa zapne relé, ktoré
pripojí druhú autobatériu paralelne k prvej batérií a tým poskytne jej kapacitu na naštartovanie
vozidla. Relé je zopnuté len počas držania páčky spínača s červeným ochranným krytom, po
je uvoľnení sa relé vypne a odpojí druhú autobatériu. O dobíjanie a udržiavanie druhej
autobatérie v nabitom stave sa stará ďalšie relé, ktoré sa automaticky zopne po naštartovaní
motora a rozopne po vypnutí motora. Ak motor nie je v činnosti, autobatérie sú vzájomne
oddelené.

Obr.39 – Spínač s červeným krytom, prepnúť a držať počas celého núdzového štartovania vozidla
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1

2

Obr.40 – Pohľad do elektrokufra s namontovanými akumlátormy

Legenda k obr.40:
1 – Štartovacia batéria (Iveco)
2 – Batéria nadstavba (Rošero)

6.4 LDWS
Vozidlo vybavené systémom LDWS, je vybavené kamerou (viď obr.43) pripevnenou
na čelnom skle v dolnej časti, spínačom a kontrolným svetlom na združenom panely
ovládačov. Systém LDWS funguje samočinne pri jazde vozidla rýchlosťou nad 60km/h.
Ak má systém poruchu, alebo je deaktivovaný vodičom, svieti žltá kontrolka LDWS
(viď obr.44). Pokiaľ ide vozidlo nad 60km/h a systém detekuje jazdné pruhy, svieti zelená
kontrolka. (viď obr.44) Deaktiváciu systému môže previesť vodič manuálne tým, že jedenkrát
stlačí tlačidlo LDWS, začne svietiť žlté kontrolné svetlo. Opätovným stlačením systém opäť
aktivuje resp. po niekoľkých sekundách (minútach) sa systém sám opätovne spustí. Ak chce
vodič systém naďalej deaktivovať, musí po samočinnej aktivácii stláčať tlačidlo LDWS.
Systém je zo zákona povinný a nesmie sa dať dlhodobo deaktivovať. Má to slúžiť len
pre prípad potreby krátkodobej deaktivácie napr. pri dočasnom dopravnom značení na ceste.
Ak má systém poruchu, začne hneď po zapnutí zapaľovania svietiť žltá kontrolka (viď obr.44)
– systém nefunguje. Stlačením tlačidla pre vypnutie LDWS sa v tomto vyvolá zobrazenie
chybového kódu pomocou zelenej kontrolky. Zobrazuje sa dvojmiestny kód (po stlačení tlač.
7 x blikne zelená kontrolka – pauza – 1 x blikne zelená kontrolka – chybový kod 71 –
komunikácia po dátovej linke).
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Obr.43 – Pohľad umiestnenia kamery systému LDWS

Obr.44 – Pohľad umiestnenia kontroliek a spínača systému LDWS

Obr.45 – Pohľad umiestnenia diagnostickej zásuvky systému LDWS
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7. Plán údržby
Príloha č.1

Plán technickej kontroly a údržby
Okruh / body údržby
6.1. Elektrický systém
6.1.1.Batérie
 Kontrola svoriek batérie, ich prípadné
vyčistenie
 Kontrola hladiny kvapaliny batérie,
prípadné doplnenie
6.1.2. Audio a video
 Kontrola ovládania
 Kontrola funkcie videa
 Kontrola funkcie monitora
6.1.3 Osvetlenie
 Kontrola osvetlenia:
 Vonkajšie osvetlenie
 Vnútorné osvetlenie
6.1.4. Palubná doska
 Kontrola funkcie kontroliek a spínačov
 Kontrola funkcie prístrojov, výstražných
svetiel a bzučiakov
6.1.5. Chladnička
 Kontrola funkcie
6.1.6. Elektrická parkovacia brzda
 Kontrola funkcie pred každou jazdou
 Kontrola napnutia lanovodov*****
6.1.7. Nezávislé kúrenie Webasto
 Výmena palivového filtra pred zimnou
sezónou (ak je inštalovaný)
6.2. Klimatizácia
 Kontrola poškodenia a zvláštneho hluku
ventilátoru
 Kontrola stavu a správneho predpätia
hnacieho remeňa
 Vizuálna kontrola znečistenia
kondenzátoru
 Vyčistenie kondenzátoru
 Kontrola prípadné doplnenie náplní
 Kontrola tesnosti a zvláštneho hluku
kompresora
 Kontrola poškodenia a tesnosti hadíc
 Kontrola poškodenia tesnenia
 Kontrola napnutia klinového remeňa
klimatizácie
 Výmena napínacej kladky, a excentrickej
napínacej kladky a automaticky
napínacieho mechanizmu remeňov
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denne

týždenne mesačne ročne

každých 20000km

prvých 5000km
každých 40000km
každých 40000km

6.3. Interiér
 Kontrola núdzových kladiviek
 Kontrola hasiacich prístrojov a dátumu
ich exspirácie
 Kontrola auto lekárničky a jej obsahu
 Kontrola bezpečnosti sedadiel
 Kontrola funkcie a bezpečnosti
navíjacích mechanizmov pásov
 Kontrola náradia, povinnej výbavy
 Kontrola znečistenia a poškodenia
čalúnenia, resp. obloženia
6.4. Exteriér
6.4.1. Všeobecne
 Kontrola spätných zrkadiel a ich
vyhrievania
 Kontrola hladiny ostrekovačov čelného
skla, prípadné doplnenie kvapaliny
 Kontrola ostrekovačov čelného skla,
prípadné nastavenie
 Kontrola tesnosti nádrže
 Kontrola, čistenie filter technologický
priestor pre nezávislé kúrenie***
6.4.2. Dvere
 Mazanie tesnenie zámky valec dverí****
 Utiahnutie vačka koncových spínačov**
 Kontrola reverzu dverí
 Kontrola gumových tesnení
 Kontrola, nastavenie zámkov dverí
6.4.3. Kufrové dvere
 Kontrola zatvárania
 Kontrola tesnení
6.4.4. Strešné okná
 Kontrola otvárania
 Kontrola tesnení
6.4.5. Sklá
 Kontrola tesnosti
 Kontrola prasklín
6.4.6. Lak
 Poškodenie
 Praskliny
 Matné miesta
 Korózia
6.4.7. Podvozková časť vozidla
 Kontrola korózie
* Údržba podvozkovej časti je predpísaná výrobcom podvozku spoločnosťou Iveco a je
uvedená v návode na obsluhu
** Pokiaľ legislatíva krajiny, v ktorej je vozidlo prevádzkované nariaďuje častejšiu kontrolu
a údržbu, je nadradená tomuto plánu
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Plán technickej údržby - Midibus Elektro
M1
M2
(80 000 km) (160 000 km)

M3
(240 000 km)

M4
(320 000 km)

Plán technickej údržby - Midibus Elektro
M1
M2
Popis operácií - vozidlo
(80 000 km) (160 000 km)

M3
(240 000 km)

M4
(320 000 km)

Popis operácií - batérie
V prípade znečistenia vyfúkanie balancerov a článkov
stlačeným vzduchom,
Vizuálná kontrola bateriových modulov (opálenie,
kontrola uvolnenia),
Kontrola zaistenia bateriových modulov,
Utiahnutoe kontaktov na poistkách bateriových boxov,
Kontrola káblov ohrevu,
Kontrola stavu izolácie trakčných káblov
Kontrola silových konektorov,
Kontrola tesnení na víku bateriového boxu (pevnost,
tesnosť, odlupnutie),
Kontrola utiahnutia bateriových boxov k rámu vozidla,
Po prevedení servisu dotlačenie a dotiahnutie konektorov
BMS jednotky,
Pomocou diagnostického SW a návodu EVC BMS Monitor
vyčítať log (históriu baterie) a zaslať na
servis@evcgroup.cz,

Výmena oleja v prevodovke - typ oleja 75W140,
Výmena oleja motore - typ oleja Dexron VI,
Výmena chladiacej kvapaliny podľa intervalov uvedených
v servisnej knižke IVECO,
Kontrola funkčnosti Sahary,
Kontrola uchytenia motoru klimatizáce a kompresorů,
Výmena klinových remeňov klimatizáce po 240000 Km,
Kontrola funkčnosti klimatizáce,
Kontrola úniku chladiacej kvapaliny a spôn na chladiacom
okruhu,
Kontrola držiakov motora a prevodovky,
Kontrola krytu meniča,
Kontrola utiahnutia konektorov jednotky servoriadenia a
celkové uchytenie,
Výmena oleja servoriadenia - typ oleja Dexron VI,
Kontrola uchytenia prídavného displeje EVC - dotiahnutie
kĺbov,
Kontrola zobrazovania a odberu a rekuperácie ecometra
na displeji,
Kontrola nabíjacej zásuvky (opálenie, uchytenie, oxidácia),
Kontrola utiahnutia konektorov na Mennekes jednotke,
celkové uchytenie,
Kontrola vidlíc nabíjecieho káblu,
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Príloha č.2

*** Čistenie filter technologický priestor pre nezávislé kúrenie – obrazová príloha,
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**** Mazacie miesta dverí – obrazová príloha,
** Utiahnutie vačka koncových spínačov,
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*****Nastavenie elektrickej parkovacej brzdy–obrazová príloha,
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8. Kardanové hriadele pre vozidla Iveco First FCLEI
8.1.

Montáž a prevádzka

Všade tam, kde je možné ohrozenie ľudí a materiálu rotujúcimi kardanovými
hriadeľmi, musí prevádzkovateľ prijať odpovedajúce bezpečnostné opatrenia:
vhodné bezpečnostné zariadenia (napr. záchytné ramienka, stabilné ochranné mreže a kryty)
musia zabrániť hádzaniu alebo oddeleniu ľubovoľnej časti kardanového hriadeľa.
Čelné plochy prírub kardanových hriadeľov a protiľahlé príruby zbavte prostriedkami proti
hrdzaveniu, nečistôt, tuku a farby, pretože inak nie je zaručené bezpečné prevádzkové
spojenie s prídavnými sústavami (prevodovka, rozvodovka, diferenciál).
Skontrolujte polohu unášačov (vidlíc) kardanového hriadeľa. Dávajte pozor na značky so
šípkou (musia ležať proti sebe). Časti profilov sú lícované a nesmú sa zameniť.
Protiľahlé príruby pripojovacích agregátov skontrolujte na odchýlky čelného a obvodového
hádzania a centrovania kardanu.
Neotáčajte kardan v kĺbe montážnymi pákami, ani žiadnymi inými páčivými prostriedkami môže dôjsť k poškodeniu jednotlivých častí kardanu.
 Kardan č.2 a č.3 sú vyvážené spolu, pri demontáži a montáži kontrolovať polohu značiek,
musia byť proti sebe, v prípade ak značky nie sú viditeľné, pred demontážou je potrebné
označiť.
Pre spojenie používajte zásadne pevnostné skrutky a matice so šesťhrannou hlavou podľa
DIN 931 pre skrutky a DIN 980 pre matice s predpísanou pevnosťou „10.9“. Pre pripojenie
kardanov cez homokinetický kĺb je nevyhnutné použiť zo strany od rúry kardanu špeciálne
„polmesiačikové“ podložky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kĺbu (jeden
homokinetický kĺb je uchytený vyššie uvedeným typom skrutiek podložených 3-mi kusmi
predmetných podložiek).
Používajte skrutky a matice v rozmeroch podľa predpisu výrobcu. Na akúkoľvek
nasledujúcu montáž použite okrem podložiek zásadne nový spojovací materiál.
Na skrutky pred osadením do spoja aplikujte tesniace lepidlo Loctite 273 podľa návodu
výrobcu lepidla resp. iné lepidlo s rovnakým účinkom.
Rovnomerne utiahnite skrutkové spoje prírub a homokinetických kĺbov pomocou
momentového kľúča do kríža s uťahovacím momentom 65 Nm s toleranciou +/- 7%.
Kardanové hriadele, ktoré boli uskladnené alebo nepoužívané dlhšie ako 6 mesiacov, sa
musia pred uvedením do prevádzky premazať predpísaným mazivom, inak nie je zaručená
doba životnosti kardanu.
Pri povrchovom čistení kardanových hriadeľov nepoužívajte žiadne agresívne chemické
činidlá a tlakovú vodu alebo prúd pary
8.2.

Údržba kardanových hriadeľov – pre vozidla Iveco First FCLEI

 Intervaly pre údržbu kardanov
Použitie kardanových hriadeľov je podmienené pravidelnými preventívnymi prehliadkami
spojenými s „bežnou“ prevádzkovou údržbou. Týmito zásahmi sa zvyšuje reálna životnosť
jednotlivých kardanov.
Kontrolné práce treba vykonávať v pravidelných časových a výkonových intervaloch a pokiaľ
možno koordinovať s prácami na ostatných častiach stroja, pričom treba prihliadať na
prevádzkové podmienky (prašnosť, vlhkosť, prevádzková teplota a iné).
Pre použitie kardanov vo vozidlách platí interval prevádzkovej údržby každých 40.000 km
alebo každých 6 mesiacov.
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Pre každý kardan používaný vo vozidlách platí interval generálnej kontroly 200.000 km
alebo 2 roky.

 Kontrolné práce pri montáži

Skúška vôle dĺžkového vyrovnania, krížových čapov, pružných uložení
a homokinetických kĺbov.

 Mazanie a čistenie kardanových hriadeľov
Kardanové hriadele sú výrobcom vozidla už pripravené a namazané tukom, ktorý je
predpísaný i pre premazanie kardanovej sústavy pre ďalšie intervaly údržby.
 Pre kardany sú použité rôzne druhy kĺbov a preto sa používajú rôzne druhy maziva:
homokinetický kĺb MOL ALUBIA AK2M a krížový čap MOL LITON LTA 3EP,
Kardanové hriadele, ktoré boli skladované alebo nepoužívané dlhšie ako 6 mesiacov, sa
musia pred uvedením do prevádzky opätovne namazať.
Kardanový hriadeľ sa nesmie čistiť tlakovou vodou alebo prúdom pary. Nepoužívajte
agresívne chemické činidla. Môžu sa poškodiť tesnenie. (Po čistení by mal byť kardan
opätovne premazaný, pričom dostatočné domazanie je zrealizované vtedy, keď je už
mazací tuk vytláčaný spod tesnení všetkých mazateľných dielov.)

9. Prevodovka Oberaigner – pre vozidla Iveco First FCLEI
 Montáž a prevádzka
Vozidlá FCLEI sú vybavené vzostupnou prevodovku Oberaigner.
 Montáž prevodovky sa vykonáva podľa pracovného postupu (v prípade výmeny spojovacej
príruby.
 Údržba prevodovky sa vykonáva podľa predpísaných intervalov:
- výmena oleja každých 80 000 km, použiť olej 75W90, náplň 0,55 l
- výmena spojovacej príruby každých 80 000 km

10. Vozidlo na pohon CNG – Natural Power
10.1. Dopňovanie paliva Natural Power
V záujme bezpečnosti systému musí používaný zemný plyn vyhovovať požiadavkám
normy ISO/TC-85/SC3 755.
Motor bol nastavený a certifikovaný na plyn, ktorého zloženie zodpovedá špecifikáciám
CNG, GR a G25.
Legislatíva vyžaduje, aby sa počas tankovania dodržovali nasledujúce predpisy:
- Maximálna plniaca teplota 50°C
- Maximálny plniaci tlak 220 barov
- Tankovanie pri teplote a tlaku na takej úrovni, aby v dôsledku možného zahriatia plynu
na 50°C tlak nepresiahol 260 barov
- Pri teplote pod 50°C dodržujte maximálne hodnoty plniaceho tlaku podľa nasledujúcej
schémy,
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Obr.46 – Schéma maximálnej hodnoty plniaceho tlaku

Pred tankovaním plynu hrdlo odskrutkujte v opačnom smere hodinových ručičiek.
Hrdlo je umiestnené podľa typu vozidla, viď. obr. 47, 48,

Obr.47 – Pohľad umiestnenia tankovacie hrdlo CNG na vozidle FCLEI
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Obr.48 – Pohľad umiestnenia tankovacie hrdlo CNG na vozidle FLHI, FLLI, FCLLI,

10.2 Doplňovanie paliva Diesel
Vozidlo na pohon CNG – Natural Power je vybavený doplnkovou naftovou palivovou
nádržou. Táto nádrž slúži na palivo pre Webasto predhrievač. Obsah nádrže je 25 l.

Obr.49 – Pohľad umiestnenia nádrže DIESEL na vozidle FCLEI
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Obr.50 – Pohľad umiestnenia nádrže DIESEL na vozidle FLHI, FLLI, FCLLI,

Doplňovanie paliva sa prevádza po otvorení veka kufra za pravým zadným kolesom FCLEI
Obr.51, alebo otvorením vika na pravom boku vozidla FLHI, FLLI, FCLLI Obr.50 .
Tankovanie sa odporúča prevádzať bežnou tankovacou pištoľou, nakoľko nádrž je vybavená
vikom pre automatické plnenie, viď. obr. 52. Palivomer nádrže je na ľavej hornej starne
panelu ovládačov, viď. obr. 53.

Obr.51 – Pohľad na nádrž DIESEL vozidlo FCLEI,
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Obr.52 – Pohľad na nádrž DIESEL, vozidlo FLHI, FLLI, FCLLI,

Obr.53 – Pohľad na umiestnenie palivomer nádrže DIESEL
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11. Fogmaker
Kontrolný plán pre ročné údržbu:
1. Hasiaci prístroj s kvapalinou / valec
1.2 Kontrola montážnych bodov / kontrola viditeľných poškodení vibráciami hasiaceho
prístroja,
Skontrolujte všetky upevnenia aby neboli žiadne poškodenia hasiaceho prístroja alebo iných
častí aj periférnych zariadení, hasiaceho prístroja,
Tiež skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu vibráciami.
1.3 Kontrola ochranného krytu/ štítok
Skontrolujte stav ochranného krytu tak, aby bola zaručená spoľahlivá ochrana hasiaceho
prístroja a že montáž je neporušená,
Skontrolujte štítky a značenie tak, aby boli čitateľné a ľahko viditeľné,
V prípade potreby vymeniť za nové,
1.4 Kontrola úniku / korózie
Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny / kontrola korózie okolo hasiaceho prístroja a
spojky / spojov a ventilov,
1.5 Zmena servisný interval na štítku / Kontrola tlakomeru
V prípade zmeny servisného intervalu, zaznamenať na štítoku a pripojiť novú so správnym
dátumom. Skontrolujte tlak na manometri a zaznamenajte to,
Poznámka! Tlak by mal byť v rozmedzí 90 až 110 barov. Ak dôjde k odchýlkam, obráťte sa
Fogmaker,
2. Mechanická aktivácia
2.1 Kontrola tesnení / poškodenia, funkčnosť
Začať zaskrutkovaním poistnej skrutky vo ventilu. (Pozri stranu 8)
Skontrolujte, že všetky šrubenia sú utesnené, a že všetky káble sú voľne uložené bez
poškodenia alebo príznakov poškodenia, ktoré môžu mať vplyv na ich funkciu.
Odstráňte ochranný kryt na ventil a uvoľniť drôt tak, aby bolo možné otestovať jeho funkciu.
Postriekať mazacím olejom 555 alebo ekvivalent tohto oleja na ventilový mechanizmus.
Vymeniť drôty a ventil ak po kontrole zistíte únik,
3. Hasiaci systém/ hydraulické hadice (rozvod)
3.1 Kontrola poškodenia vibráciami / opotrebenie
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu / opotrebovaniu akýchkoľvek hadíc alebo rúrok v
systéme.
3.2 Kontrola obruče (svorky), utiahnutie
Fogmaker Obj. 8011-002 8 Edícia 2013-1
Skontrolujte, či obruče, svorky a potrubný systém sú utiahnuté správnym spôsobom v súlade s
inštalačným návodom,
Skontrolujte, či sú všetky spoje utiahnuté tak, že nehrozí riziko porušenia tesnosti,
Ak je podozrenie na únik, systém sa musí otestovať skúšobným tlakom podľa návodu na
inštaláciu.
3.3 Kontrola ochranných krytov pre trysky
Vizuálne skontrolovať, či ochranné kryty sú na svojom mieste. Ak tomu tak nie je - nahradiť
novými,
3.4 Kontrola deštrukcií / trhlín na hydraulických hadiciach
Skontrolujte hydraulické hadice, trhliny alebo deštrukčné poškodenia, ktoré môžu spôsobiť
poruchy alebo únik, keď je systém prázdny.
4. Detekčný systém
4.1 Kontrola detekčnej nádoby
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Skontrolujte stav a uchytenie nádoby. Tlak na manometri musí byť v zelenom poli (20-24
barov). Ak tomu tak nie je, obráťte sa Fogmaker pre konzultáciu.
4.2 Kontrola detekčných trubiek
Skontrolujte ukotvenie detekčných trubiek po celej dĺžke tak, aby nemohlo dôjsť k
opotrebeniu alebo inému poškodeniu trubiek,
4.3 Kontrola poškodení na ochrannej rúrke / ochranné vinutie (špirála)
Skontrolujte, či nie je opotrebenie, privretie alebo iné poškodenie ochrannej rúrky alebo
ochranného vinutia a že prístroj je v stave s inštalačným návodom.
4.4 Kontrola štítkov na detekčnom potrubí
Skontrolujte, či je detekčné potrubie riadne označené štítkami a deklaruje svoju funkciu
požiarneho hlásiča. V prípade potreby doplniť štítky.
5. Alarm panel / poplašné zariadenia / káble
5.1 Skontrolujte, funkčnosť, poškodenie a trhliny
Skontrolujte, funkčnosť káblov a všetky spoje / káble a spoje nie sú poškodené.
5.2 Test funkčnosti
Otestovať funkciu sirény alarmu / kontrolné svietidlá riadiacej jednotky.
Otestujte funkciu poloautomatu, ak sú zahrnuté v systéme.
Otestovať vypnutie motora, ak sú zahrnuté v systéme.
Fogmaker Obj. 8011-002 9 Edícia 2013-1
Simulovať oheň demontovať kontakt k tlakovému spínaču na detektore valca / alebo
hasiaceho prístroja.
Pokiaľ dôjde k zastaveniu motora nesmie byť možné spustiť motor so zapojeným prístrojom,
V prípade, že vozidlo má poloautomaty magnetický ventil musí byť uzavretý, keď vozidlo je
spustené,
Kontakt je možné pripojiť rôznymi spôsobmi - napríklad senzor sedačky, ručná brzda, kľúč
zapaľovania,
6. Ostatné položky
6.1 Návod na použitie
Skontrolujte, či existuje užívateľská príručka vo vozidle.
V prípade potreby doplniť.
6.2 Aktivačné štítky
Skontrolujte, či existuje aktivačný štítok podľa pokynov uvedených v návode na inštaláciu.
6.3 Kontrolné štítky
Skontrolujte, či sú vo vozidle vhodné štítky s viditeľnými a ľahko čitateľnými informáciami.
6.4 Skontrolujte, či je bezpečnostná skrutka a vymeniteľná!
Skontrolujte, či je systém aktivovaný a že bezpečnostná skrutka je vymeniteľná z
vypúšťacieho ventilu.
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