INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vandkølede vandkølere uden fortætter
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of July 2010
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Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.
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<C>
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ΔÂ¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , , -, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

EWLP012KBW1N***, EWLP020KBW1N***, EWLP026KBW1N***, EWLP030KBW1N***, EWLP040KBW1N***, EWLP055KBW1N***, EWLP065KBW1N***,

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 aÔdeclares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 dÔerklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 fÔdéclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 lÔverklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 eÔdeclara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 iÔdichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 gÔ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Vandkølede vandkølere uden fortætter
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INDLEDNING
Enheden leveres og transporteres med en påfyldt mængde på
0,5 bar nitrogen (N2). Denne enhed må kun påfyldes R407Ckølemiddel.
Vær omhyggelig ved valg af din fjerntliggende fortætter. Vær sikker
på, at du vælger en fjerntliggende fortætter udviklet til brug med
R407C.
EWLP-enhederne kan kombineres med Daikin ventilationskonvektorer eller luftbehandlingsudstyr til brug som klimaanlæg. De
kan desuden levere afkølet vand til proceskøling.
Denne installationsvejledning beskriver fremgangsmåden
udpakning, installation og tilslutning af EWLP-enheder.

for

Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede brugere i
butikker, let industri og på gårde, eller til kommerciel brug for
teknikere.
Lydtryksniveauet er under 70 dB(A).

Tekniske specifikationer(1)
Model EWLP

Dimensioner HxBxD
Maskinens vægt
Tilslutninger

012

020

026

030

104

600x600x600
138
144

149

(mm)
(kg)

Vandpåfyldning, -gennemstrømning og -kvalitet................................ 6

• kølevandsind- og -udtag

(mm)

Isolering af vandrør............................................................................ 6

• tømmeforbindelse (kobber)
til fortætter

(mm)

12,7 bryst

19,1 bryst

19,1 bryst

19,1 bryst

Isolering af kølerør ............................................................................. 6

• væskeforbindelse (kobber)
til fortætter

(mm)

9,52 bryst

12,7 bryst

12,7 bryst

12,7 bryst

Installation af temperaturføler ved fortætterens indtag ...................... 6
Tilslutning af følere og strømforsyning ....................................................... 6

Ledningsføring på stedet ................................................................... 6
Oversigt over dele ...................................................................................... 6
Krav til strømkreds og kabel....................................................................... 6
Tilslutning af den vandkølede vandkølers strømforsyning.......................... 6
Vær opmærksom på følgende vedrørende kvaliteten af offentlig
strømforsyning ........................................................................................... 7
Kabler til indbyrdes forbindelse .................................................................. 7

Før start ............................................................................................. 7
Sådan skal du fortsætte .................................................................... 7
Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg.
LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR
ENHEDEN STARTES. GEM DEN. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG
BRUG.
FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF
UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE
I ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE,
BRAND ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET.
BRUG
KUN TILBEHØR,
EKSTRAUDSTYR
OG
RESERVEDELE, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA
DISSE DELE ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG
SAMMEN MED UDSTYRET, OG LAD ALTID EN
AUTORISERET MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.
KONTAKT ALTID DIN DAIKIN-FORHANDLER OG FÅ
RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM
MONTERING ELLER BRUG AF UDSTYRET.
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser
af den originale vejledning.
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G1

Model EWLP

Dimensioner HxBxD
Maskinens vægt
Tilslutninger

040

055

065

252

600x600x1200
265

274

(mm)
(kg)

G 1-1/2

• kølevandsind- og -udtag

(mm)

• tømmeforbindelse (kobber)
til fortætter

(mm)

2x 19,1 bryst

2x 19,1 bryst

2x 19,1 bryst

• væskeforbindelse (kobber)
til fortætter

(mm)

2x 12,7 bryst

2x 12,7 bryst

2x 12,7 bryst

Elektriske specifikationer(1)
Model EWLP

012~065

Strømkreds
3N~
50
400
±10

• Fase
• Frekvens

(Hz)

• Spænding

(V)

• Spændingstolerance

(%)

Tilbehør og funktioner(1)
Tilbehør
■

Glykoltilsætning til vandtemperaturer ned til –10°C eller –5°C.

■

BMS-forbindelse
EKAC10C)(2)

■

Fjern-brugergrænseflade (et sæt som tilbehør til EKRUMCA).

MODBUS

(tilbehørssæt

adressekort

(Nødvendigt også at installere sættet adressekort EKAC10C.)(2)
■

Støjdæmpersæt (installation på stedet)

(1) Se instruktionsbogen eller den tekniske vejledning for at få en komplet
oversigt over specifikationer, tilbehør og funktioner.
(2) Når EKAC10C anvendes i kombination med bruger-fjernbetjeningen
EKRUMCA, er det ikke muligt at bruge BMS-forbindelsen MODBUS.

Installationsvejledning
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VALG

Funktioner
■

■

Spændingsfri kontakter
- generel drift
- alarm
- drift kompressor 1
- drift kompressor 2

Enhederne er beregnet til indendørs installation og bør installeres på
et sted, hvor følgende krav er opfyldt:

Udskiftelige fjernstyrede input
Følgende funktioner kan tildeles til i alt 2 digitale input.
- fjernstart/-stop
- fjernstyret køling/opvarmning
- dobbelt indstillingspunkt

1

Fundamentet skal være stærkt nok til at understøtte enhedens
vægt, og gulvet skal være fladt for at forhindre, at der dannes
vibrationer og støj.

2

Der skal være plads omkring enheden til udførelse af service
arbejde.

3

Der må ikke være risiko for brand på grund af lækage eller
antændelig gas.

4

Vælg enhedens placering på en sådan måde, at den støj, der
dannes af enheden, ikke generer nogen.

5

Kontrollér, at vandet ikke kan beskadige stedet, hvis det drypper
ud af enheden.

DRIFTSOMRÅDE
EWLP012~030

EWLP040~065

CT
65
60

50

50

a
ZH
ZL

10
0
–10

Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv
atmosfære.

CT

65
60

25
20

INSPEKTION
a
ZH
ZL

10

20

0

25 32

Kondenseringstemperatur (bubble)

LWE

Spildevandstemperatur fordamper
Glycol

b

Vand

b

–5 –2
-2 5
–10 0
10

CT
a

20

25 32

Standard-driftsområde

HOVEDKOMPONENTER

OG HÅNDTERING AF ENHEDEN

Ved leveringen skal enheden kontrolleres, og eventuelle skader skal
straks anmeldes til transportfirmaet.

25
20

b

–5 1.5 5
0
10

AF PLACERING

(se oversigtstegningen leveret med

UDPAKNING
1

Skær stropperne over og fjern pappet fra enheden.

2

Skær stropperne over og fjern papkassen med vandrør fra
pallen.

3

Fjern de fire skruer, som holder enheden fast på pallen.

4

Sæt enheden i niveau i begge retninger.

5

Anvend fire ankerbolte med M8-gevind til fastgørelse af enheden
i betonen.

6

Fjern service-frontpladen.

enheden)
1

Kompressor

2

Fordamper

3

Akkumulator

4

El-boks

5

Kølevandsindgang

6

Kølevandsudgang

7

Spærreventil til udløb

8

Spærreventil til væskeledning

9

Temperaturføler for tilgangsvand til fordamper

10 Fryse-sensor
11 Digital displaystyreenhed
12 Strømforsyningens indgang

OG PLACERING AF ENHEDEN

VIGTIG

INFORMATION OM DET ANVENDTE
KØLEMIDDEL
Dette produkt er fra fabrikken påfyldt med N2.
Kølemiddelsystemet påfyldes fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.
Kølemiddeltype:

R407C

GWP(1) værdi:

1652,5

13 Kugleventil (monteret på opstillingsstedet)

(1)

14 Vandfilter (monteret på opstillingsstedet)

Udfyld venligst med mærkeblæk,

15 Udluftningsventil (monteret på opstillingsstedet)

■

16 T-led til udluftning (monteret på opstillingsstedet)
17 Gennemstrømningskontakt (med T-led) (monteret på opstillingsstedet)

GWP = globalt opvarmningspotentiale

totalt påfyldte mængde kølemiddel

på mærkaten med information om drivhusgasser med tilsætning af
fluor, som følger med dette produkt.

18 Hovedafbryder

Den udfyldte mærkat skal sættes på i nærheden af åbningen til
produktpåfyldning (eksempelvis på indersiden af servicedækslet).

Installationsvejledning
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2

1

totalt påfyldte mængde
kølemiddel

1

2

Indeholder fluorholdige
drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen
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VALG

Fremmed materiale i rør (inkl. olie fra fremstillingen) må ikke
overstige 30 mg/10 m.

Når enheden standser, vil olien løbe tilbage til
kompressorens afgangsside. Når enheden startes,
kan dette medføre vibrationer forårsaget af
væske (olie).

■

Oliecirkulationen reduceres

Brug følgende materialespecifikationer til kølemiddelrør:
-

materiale: Helvalset kobber til kølemidler deoxideret med
fosforsyre.
størrelse: Vælg den korrekte størrelse ved hjælp af "Tekniske
specifikationer" på side 1.
Kølemiddelrørenes vægtykkelse bør overholde gældende
lokale og nationale bestemmelser. Beregningstrykket for
R407C er 3,3 MPa.

For at afhjælpe dette kan man montere olieseparatorer
i afgangsrøret for hver 10 m, hvis niveau-differencen er
mere end 10 m.
1

Hvis den påkrævede rørdimension (mål angivet i tommer) ikke
forefindes, kan man også anvende andre diametre (mål angivet
i mm), hvis man er opmærksom på følgende:
-

10 m

3

■

man skal vælge den rørdimension, som ligger tættest på den
påkrævede dimension.
man skal anvende passende adaptere til overgangen fra rør
med mål i tommer til rør med mål i mm (medfølger ikke).

4
3

I henhold til gældende RLK-regulativer skal brystmøtrik
kerne på spærreventilerne skiftes ud med påloddede
forbindelser.

5

TILSLUTNING

AF KØLEMIDDELKREDSLØBET
2

Enhederne er udstyret med en køleudgang (afgangsside)
og en køleindgang (væskeside), som forbindes med en
fjerntliggende fortætter. Denne kreds skal leveres og
monteres af en godkendt montør og skal overholde de
relevante europæiske og nationale bestemmelser.

Forholdsregler ved håndtering af rør

Brug kun rene og tørre rør.

2.

Hold rørenderne nedad, når der fjernes grat.

3.

Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke trænger
støv eller snavs ind.

fjerntliggende
fortætter

2

indendørs vandkøler

3

afgang

4

olieseparator

5

væske

A

Tilslutning af kølemiddelkredsløbet
■

Brug rørskærer og brystmøtrik, der passer til R407C.

■

Installationsværktøj:
Sørg for at anvende installationsværktøj (påfyldningsslange med
måler), der udelukkende anvendes til R407C-anlæg for at sikre
modstandsdygtighed over for tryk og forhindre fremmed
materialer (f.eks. mineralolier såsom SUNISO-olie eller fugt) i at
trænge ind i systemet.
Vakuumpumpe (2-trins vakuumpumpe med kontraventil):
- Sørg for, at pumpeolie ikke flyder ind i systemet, mens
pumpen er ude af drift.
- Anvend en vakuumpumpe, der kan udsuges til –100,7 kPa
(5 Torr, –755 mm Hg).

■

Sørg for både at anvende skruenøgle og momentnøgle samtidig,
når du tilslutter eller frakobler rørledninger til/fra enheden.

Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i kølemiddelkredsløbet, kan der
opstå problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
kølekredsens rørledninger tilsluttes:
1.

1

A>0 m

10 m
30 m

2

Når en enhed uden fortætter er installeret under fortætterenheden, kan der ske følgende:

10 m

1

AF RØRMATERIALE

1

Momentnøgle

2

Skruenøgle

3

Rørforskruning

4

Brystmøtrik

1

2

4
■

3

Se tabellen nedenfor for dimensioner på brystmøtrikafstandsskiver og korrekt tilspændingsmoment. (Over-spænding
kan ødelægge brystet og forårsage utæthed.)

Måleværktøj
rør

Tilspændingsmoment

Dimension
brystmøtrik A
(mm)

Ø9,5

33~39 N•m

12,0~12,4

Ø12,7

50~60 N•m

15,4~15,8

Ø19,1

97~110 N•m

22,9~23,3

Form
brystmøtrik

A
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■

Inden montering skal brystmøtrikken smøres med etherholdig
olie eller esterolie på inder- og ydersiden. Brystmøtrikken
spændes med hånden 3 til 4 omgange, inden den spændes fast.

Foretag ikke udluftning med brug af kølemiddel. Brug en
vakuumpumpe til at udlufte anlægget.

Fyldning af enheden
Påfyld først kølemiddel, så det ca. passer i henhold til tabellen:
påfyldning kølemiddel (kg)

■

Kontrollér, om der er gas-utæthed ved rørforbindelsen.
Pas på, at der ikke trænger støv og fugt ind i røret, når du
fører kølerør gennem hullet i væggen. Beskyt røret med en
hætte, eller dæk rørenden fuldstændigt med tape.

EWLP012

0,9+(0,06xLLP)+(VRCx0,38)

EWLP020

1,5+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)

EWLP026

1,7+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)

EWLP030

2,0+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)

EWLP040

2x[1,5+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)]

EWLP055

2x[1,7+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)]

EWLP065

2x[2,0+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)]

VRC = volumen på fjerntliggende fortætter (l)
LLP = længde på kølerør (m)

■

Afgangs- og væskeforbindelsen skal forbindes med krave
forbindelser til rørledningen for den fjerntliggende fortætter.
Vedrørende anvendelse af korrekt rørdiameter, se "Tekniske
specifikationer" på side 1.

■

Rørlængde:

ækvivalent
maks. højde

= 50 m
= 30 m

Rørene skal være påfyldt med N2 under svejsning for at
beskytte rørene mod sod.
Der må ikke være spærring (spærreventil, magnetventil)
mellem den fjerntliggende fortætter og den væske, som
sprøjtes ind af kompressoren.

Herefter foretages fin-påfyldning
Ved fin-påfyldning af kølemiddel skal kompressoren køre.
■ Hvis inspektionsglasset i væskekredsen viser 'fuld' efter ca.påfyldningen (på grund af mulige uens forhold), skal man
efterfylde 10% kølemiddel (vægt).
■ Hvis man kan se luftbobler i inspektionsglasset i væskekredsen,
er det tilstrækkeligt at efterfylde 10% kølemiddel (vægt) ved finpåfyldningen.
■ Hvis man kan se større luftophobninger i inspektionsglasset
i væskekredsen, skal man påfylde væske, indtil en af førnævnte
situationer forekommer. Herefter fin-påfyldes 10% kølemiddel
(vægt). Enheden skal have tid til at stabilisere sig, hvilket
betyder, at påfyldningen skal foretages jævnt.
BEMÆRK

Tæthedsprøve og vakuumtørring
Enhederne er kontrolleret for utæthed af fabrikanten.
Efter endt tilslutning af rørene skal man udføre en tæthedskontrol, og
luften i kølerørene skal pumpes ud til en værdi på 4 mbar absolut ved
hjælp af en vakuumpumpe.

Pas på, at der ikke trænger urenheder ind i den fjernt
liggende fortætter, hvilket kan medføre, at systemet
blokeres. Daikin har ikke mulighed for at kontrollere,
om den "fremmede" fortætter opsat af montøren er
tilsmudset. Daikin-enheden er meget følsom overfor
tilsmudsning.

Brug kontrolventilen i væskeforbindelsen ved påfyldning af
kølemiddel, og husk at påfylde væske.

Åbn afgangs- og væskespærreventilerne.
1

Åbning
- Fjern hætten (1), og drej akslen (2) mod uret med en
unbrakonøgle (3) (JIS B 4648, nominel størrelse 4 mm).
- Drej akslen, indtil den stopper.
- Spænd hætten fast.

2

KONTROL

AF VANDKREDSEN

Enhederne er forsynet med et vandindtag og et vandudtag, der kan
tilsluttes en kølevandskreds. Denne kreds skal leveres og monteres
af en godkendt montør og skal overholde de relevante europæiske og
nationale bestemmelser.

Lukning
-

Fjern hætten, og drej akslen med uret.
Spænd akslen, indtil den når legemets forseglede område
(4).
Spænd hætten fast.
5

4

BEMÆRK

2

1

■

Brug en påfyldningsslange med trykstang til
serviceåbningen (5).

■

Check om der strømmer gas ud, efter at dækslet
er blevet spændt.

■

Sørg for, at stopventilen er åben under arbejdet.

Installationsvejledning
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3

Enheden må kun anvendes i et lukket vandsystem.
Anvendelse heraf i et åbent vandsystem kan medføre
betydelig korrosion i vandrørene.
Kontrollér følgende punkter, før installationen fortsættes:
■

Ekstra-komponenter,
enheden

1

Der skal monteres en cirkulationspumpe, som sender vandet
direkte ind i varmeveksleren.

2

Der skal være aftapningshaner på alle systemets lave punkter,
så kredsen kan tømmes helt ved vedligeholdelse eller i tilfælde
af nedlukning.

3

Det anbefales, at der installeres vibrationseliminatorer i alle
vandrør, der er tilsluttet køleren, for at undgå at belaste rørene
og overføre vibration og støj.

medfølger

ikke

ved

levering

af
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■

Ekstra vandrør leveret med enheden

SPECIFIKATIONER

FOR VANDKVALITET

Alle ekstra vandrør skal installeres på systemet i henhold til
rørdiagrammet som nævnt i betjeningsvejledningen. Gennemstrømningskontakten skal tilsluttes som vist på ledningsdiagrammet.
Se endvidere kapitlet "Før start" på side 7.
2x kugleventil

1x vandfilter

1x udluftning

1x T-led til udluftning

2x rør til gennemstrømningskontakt

fordampervand
cirkulerende
vand

4

Der skal monteres en gennemstrømningskontakt i vandafgangsrøret på fordamperen for at forhindre enheden i at køre,
når vandgennemstrømningen er for lav.
Det er meget vigtigt, at gennemstrømningskontakten
installeres som vist på illustrationen. Kontrollér gennemstrømningskontaktens position i relation til vandgennemstrømningsretningen. Hvis gennemstrømningskontakten er
monteret i en anden position, er enheden ikke tilstrækkeligt
frostsikret.

hvad sker
i tilfælde af
afvigelse

Elementer, der skal
kontrolleres

pH

ved 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

A+B

Elektrisk ledeevne

[mS/m]
ved 25°C

<40

<30

A+B

Kloridion

[mg Cl–/l]

<50

<50

A

Sulfation

[mg SO42–/l]

<50

<50

A

M-alkalinitet (pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

B

Samlet hårdhed

[mg CaCO3/l]

<70

<70

B

Kalcium-hårdhed

[mg CaCO3/l]

<50

<50

B

[mg SiO2/l]

<30

<30

B

Jern

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

A+B

Kobber

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

Silica-ion
1x gennemstrømningskontakt
+
1x T-led

[<20°C]

forsyningsvand

Elementer, der skal
henvises til

2–

Sulfidion

[mg S /l]

Ammoniumion

<1,0

<0,1

A

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

A

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

A

—

—

A+B

Stabilitetsindeks
A = korrosion

A
A

[mg NH4+/l]

Resterende chlorid
Fri carbid

ikke påviseligt

B = kedelsten

TILSLUTNING

AF VANDKREDSEN

Fordamperen er udstyret med GAS-rørforbindelser med indvendig
gevind for vandindtag og -udtag (se oversigtstegningen). Tilslutning
af vandforbindelser til fordamperen skal udføres i overensstemmelse
med oversigtstegningen under hensyntagen til vandind- og udtag.

Der er en polklemme (X65A) i el-boksen til tilslutning af
gennemstrømningskontakten (S10L).
5

Der bør være spærreventiler ved enheden, så normal service på
vandfilteret kan udføres, uden at hele systemet skal aftappes.

6

Der skal være udluftningsventiler på alle systemets høje punkter.
Udluftningsåbningerne skal være placeret på steder, hvortil der
er let adgang ved service.

7

Vandfilteret skal monteres foran enheden, hvor det fjerner
smuds fra vandet for at forebygge beskadigelse af enheden eller
blokering af fordamperen. Man bør rense vandfilteret
regelmæssigt.
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Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i vandkredsen, kan der opstå
problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
vandkredsen tilsluttes:
1.

Brug kun rene rør.

2.

Hold rørenderne nedad, når der fjernes grat.

3.

Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke trænger
støv eller snavs ind.

■

Brug en god gevindpakning til tætning af
forbindelserne. Pakningsmaterialet skal kunne
modstå tryk og temperatur i systemet, og det skal
kunne modstå glycolen, der er iblandet vandet.

■

Vandrørene skal udvendigt
beskyttede mod korrosion.

være

tilstrækkeligt

Installationsvejledning
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OG
1

Der stilles krav om en mindste vandmængde i systemet, for at
enheden kan fungere korrekt, og vandgennemstrømningen gennem
fordamperen skal foregå inden for det driftsområde, der er angivet
i nedenstående tabel.

EWLP012
EWLP020
EWLP026
EWLP030
EWLP040
EWLP055
EWLP065

Minimum
vandgennemstrømning

Maksimum
vandgennemstrømning

62,1
103
134
155
205
268
311

31 l/min
53 l/min
65 l/min
76 l/min
101 l/min
131 l/min
152 l/min

69 l/min
115 l/min
153 l/min
179 l/min
229 l/min
307 l/min
359 l/min

Vandtrykket må ikke overstige det maksimale driftstryk på
10 bar.
BEMÆRK

1

6

2

3

El-boks (med terminal X62A på I/O PCB)

2

Føler-kabel (længde ±1 m)

3

Føler

4

Fjerntliggende vandkølet fortætter

5

Kabel

6

Sammenkobling (IP67)

LEDNINGSFØRING

4

PÅ STEDET

Al ledningsføring på stedet og alle komponenter skal
installeres af en autoriseret el-installatør og skal overholde
relevant europæisk og national lovgivning.
Ledningsføringen
på
stedet
skal
udføres
i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som fulgte
med enheden, samt vejledningen nedenfor.

AF VANDRØR

Husk at bruge en særskilt strømkreds. Brug aldrig en
strømforsyning, som deles med andet udstyr.

Hele vandkredsen, inklusive alle rør, skal være isoleret for at undgå
kondens og nedsættelse af kølekapaciteten.
Beskyt vandrørene mod frost i vinterperioden (f.eks. med en glykol
opløsning eller et varmekabel).

5

1

Sørg for de fornødne sikkerhedsforanstaltninger
i vandkredsen for at sikre, at vandtrykket aldrig kan
overstige det maksimalt tilladte driftstryk.

ISOLERING

3

X62A

Minimum
vandvolumen (l)

2

X62A

VANDPÅFYLDNING, -GENNEMSTRØMNING
-KVALITET

Oversigt over dele
F1,2,3 .....................Enhedens hovedsikringer

ISOLERING

AF KØLERØR

For at undgå forbrændinger ved utilsigtet kontakt med det varme
(maks. 135°C) afgangsrør skal det isoleres omhyggeligt.
Vi tilråder et minimum af isolering for at beskytte væskerøret mod
beskadigelse.

INSTALLATION

AF TEMPERATURFØLER VED
FORTÆTTERENS INDTAG
I forbindelse med styring af vandindtaget til fortætteren er det muligt
at forlænge det medfølgende kabel til vand-føleren op til 100 m. Dette
giver mulighed for, at man kan placere vand-føleren nær ved den
fjerntliggende vandkølede fortætter og derved opnå en pålidelig
måling af vandindtaget til fortætteren.

Tilslutning af følere og strømforsyning

H3P ........................Advarselslampe
H4P, H5P ................Lampe der viser, om kompressoren arbejder
kredsløb 1, kredsløb 2
K1F,K2F..................Kontaktor for ventilator
PE...........................Hovedjordterminal
S7S.........................Kontakt til fjernbetjent valg af opvarmning/køling
omskifterventil eller dobbelt indstillingspunkt
S9S.........................Kontakt til fjernstart/-stop eller dobbelt
indstillingspunkt
- - -..........................Ledningsføring på stedet

Krav til strømkreds og kabel
1

Enhedens elektriske strømforsyning skal indrettet, så der kan
tændes og slukkes uafhængigt af strømforsyningen til andre
elektriske enheder på anlægget og udstyr generelt.

2

Der skal være en strømkreds til tilslutning af enheden. Kredsen
skal være beskyttet af de påkrævede sikkerhedsanordninger,
f.eks. en afbryder, en sikring, der langsomt brænder over, på
hver fase og en jordlækagedetektor. Hvilke sikringer, der
anbefales, fremgår af ledningsdiagrammet, der fulgte med
enheden.

Følere kan være monteret op til 100 m fra styreenheden forudsat, at
man anvender kabler med Ø1 mm2 min. For at forbedre immuniteten
mod støj anbefaler vi brug af støjdæmpede kabler (man skal kun
tilslutte en ende af afskærmningen til jord på el-tavlen).

Sluk for hovedafbryderen, før der etableres forbindelser
(sluk for afbryderen, fjern sikringerne eller afbryd
kredsløbet her).

Tilslutning af den vandkølede vandkølers
strømforsyning

Installationsvejledning
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1

Forbind strømkredsen med enhedens klemmer N, L1, L2 og L3
med brug af korrekt kabel. (valg af kabel 2,5~10 mm2)

2

Tilslut jordlederen (gul/grøn) til jordklemmen PE.
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Vær opmærksom på følgende vedrørende kvaliteten af
offentlig strømforsyning
■

Dette udstyr er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11(1)
forudsat, at system-impedansen Zsys er mindre end eller lig med
Zmax på grænsefladepunktet mellem brugerens og den
offentlige strømforsyning. Det er installatørens eller brugerens
ansvar at sikre sig, om nødvendigt ved at spørge
elforsyningsselskabet,
at
udstyret
kun
tilsluttes
en
strømforsyning med en system-impedans Zsys, der er mindre
end eller lig med Zmax.

FØR

START
Enheden må ikke startes, ikke engang i en kort periode, før
følgende ibrugtagnings-checkliste er fuldstændig udfyldt.

afkryds ✓
efter
kontrol

■

1

Kontrollér, om der er udvendige beskadigelser.

■

2

Installér hovedsikringer, jordafledningsdetektor og
hovedafbryder.
Anbefalede sikringer: aM i henhold til IEC standard 269-2.
Se ledningsdiagrammet vedrørende størrelsen.

■

3

Sæt strøm på og kontrollér, om den ligger indenfor ±10% af
grænsen, som er anført på fabriksskiltet.
Enhedens elektriske strømforsyning skal indrettet, så der kan
tændes og slukkes uafhængigt af strømforsyningen til andre
elektriske enheder på anlægget og udstyr generelt.
Se ledningsdiagrammet, terminaler N, L1, L2 og L3.

■

4

Hæld vand på fordamperen og kontrollér, at
vandgennemstrømningen ligger inden for de grænser, der
er angivet i afsnittet "Vandpåfyldning, -gennemstrømning og
-kvalitet" på side 6.

■

5

Rørene skal være helt tomme. Se endvidere kapitlet "Kontrol af
vandkredsen" på side 4.

■

6

Tilslut gennemstrømningskontakten og pumpekontakten,
så enheden kun kan komme i drift, når vandpumperne kører og
vandgennemstrømningen er tilstrækkelig. Kontrollér, om der er
installeret et vandfilter foran enhedens vandindtag.

■

7

Forbind de valgfri ledninger på stedet til start/stop af
pumperne.

■

8

Forbind de valgfri ledninger på stedet til fjern-styringen.

Ω)
Zmax (Ω

■

EWLP012

0,28

EWLP020

0,23

EWLP026

0,22

EWLP030

0,21

EWLP040

0,22

EWLP055

0,21

EWLP065

0,20

Kun EWLP026~065: Udstyrets overensstemmelse med
EN/IEC 61000-3-12(2)

Kabler til indbyrdes forbindelse
■

■

Spændingsfri kontakter
Printkortet har en række spændingsfri kontakter, der viser
enhedens status.
Printkortet har også en spændingsfri kontakt til styring af
ventilatorer.
Når kompressoren kører, er kontakten lukket, og en
ventilatorkontakt kan aktiveres.
Disse spændingsfri kontakter kan forbindes som beskrevet
i ledningsdiagrammet.

standardtrin, der skal gennemgås, før enheden startes

BEMÆRK

Fjernstyring
Foruden de spændingsfri kontakter er det også muligt at
installere fjernbetjeningsudstyr.
Installationen fremgår af ledningsdiagrammet.

■

Bor så lidt som muligt i enheden. Hvis det er
nødvendigt at bore, skal jernspånerne fjernes
omhyggeligt, så der ikke dannes rust på
overfladen!

■

Det er nødvendigt at læse instruktionsbogen, der
blev leveret med enheden, før enheden tages
i brug. Den beskriver enhedens funktion og den
elektroniske styreenhed.

■

Gennemgå alle ovennævnte elektriske funktioner
på ledningsdiagrammet for bedre at forstå,
hvordan enheden fungerer.

■

Luk alle låger til elboksen, når enheden er
installeret.

Jeg bekræfter, at jeg har udført og kontrolleret alle ovennævnte
punkter.
Dato

Underskrift

Opbevares til senere brug.

SÅDAN

SKAL DU FORTSÆTTE

Når det kompakte vandkølede vandkøleanlæg er installeret og
tilsluttet, skal det komplette system afprøves og kontrolleres som
beskrevet i "Kontrol før første ibrugtagning" i betjeningsvejledningen
leveret med enheden.
Udfyld formularen med en kort brugsanvisning og fastgør den synligt
i nærheden af det sted, kølesystemet skal betjenes fra.
(1) Europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for
spændingsændringer, spændingsudsving og flimren i offentlige
lavspændings-systemer til udstyr med mærkestrøm på ≤75 A.
(2) Europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for
harmoniske strømkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige
lavspændings-systemer med en indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A
pr. fase.
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KORT BRUGSANVISNING
EWLP-KB Vandkølede vandkølere uden fortætter
Leverandør af udstyret :

Serviceafdeling :

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

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

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

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

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

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

Telefon :..................................................................................

Telefon : ...............................................................................................

UDSTYRETS

TEKNISKE DATA

Producent

: DAIKIN EUROPE .................

Strømforsyning (V/Ph/Hz/A)

: .........................................

Model

: .............................................

Maksimalt højtryk

: ............................30,9 bar

Serienummer

: .............................................

Driftsvægt (kg) R407C

: .........................................

Konstruktionsår

: .............................................

START

OG NEDLUKNING

➤ Start ved at tænde for afbryderen på strømkredsen. Driften af vandkøleanlægget styres nu af den
digitale displaykontrolenhed.
➤ Luk ved at slukke for kontrolenheden og afbryderen på strømkredsen.

ADVARSEL
Nødlukning

:

Sluk for afbryderen, der er placeret på .............................
............................................................................................
............................................................................................

Luftind- og udsugning

:

Sørg for, at luften altid kan passere frit for at opnå den
maksimale kølekapacitet og forhindre beskadigelse af
installationen.

Påfyldning af kølemiddel

:

Brug kun kølemiddel R407C.

Førstehjælp

:

I tilfælde af tilskadekomst eller ulykke skal følgende straks
underrettes:

➤ Virksomhedens ledelse : Telefon .................................
➤ Læge

: Telefon..................................

➤ Brandvæsen

: Telefon..................................
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