Montaj kılavuzu
Paket tipi su soğutmalı su soğutma grupları

EWWP014KBW1N
EWWP022KBW1N
EWWP028KBW1N
EWWP035KBW1N
EWWP045KBW1N
EWWP055KBW1N
EWWP065KBW1N

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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.

KEMA (NB0344)
<C>

DAIKIN.TCF.012H4/04-2010

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 - UYGUNLUK-BEYANI

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 ∆Â¯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

EWWP014KBW1N***, EWWP022KBW1N***, EWWP028KBW1N***, EWWP035KBW1N***, EWWP045KBW1N***, EWWP055KBW1N***, EWWP065KBW1N***,

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 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰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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Bu Daikin klimayı aldığınız için teşekkür ederiz.
ÜNİTEYİ ÇALIŞTIRTMADAN ÖNCE BU KILAVUZU
DİKKATLİCE OKUYUN. BİR KENARA ATMAYIN. İLERİDE
BAŞVURMAK ÜZERE ARŞİVİNİZDE SAKLAYIN.
EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN
BAŞKA ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN
OLABİLİR. SADECE CİHAZLA KULLANILMAK ÜZERE
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, DAİKİN TARAFINDAN
ÜRETİLEN AKSESUARLARI, OPSİYONEL EKİPMANLARI VE YEDEK PARÇALARI KULLANIN VE BUNLARIN
MONTAJINI BİR YETKİLİYE YAPTIRIN.
MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN,
DAİMA DAIKIN SATICINIZLA İRTİBAT KURUN.
İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

Giriş

Teknik özellikler(1)
EWWP modeli

Boyutlar YxGxD
Makine ağırlığı
Bağlantılar
• soğutulmuş su giriş
ve çıkışı
• kondenser suyu giriş
ve çıkışı

014

022

028

035

113

600x600x600
150
160

167

(mm)
(kg)

G1

(inç)

G1

(inç)

EWWP modeli

Boyutlar YxGxD
Makine ağırlığı
Bağlantılar
• soğutulmuş su giriş
ve çıkışı
• kondenser suyu giriş
ve çıkışı

045

055

065

300

600x600x1200
320

334

(mm)
(kg)

(inç)

G 1-1/2

(inç)

G 1-1/2

Elektrik özellikleri(1)
014~065

EWWP modeli

Güç devresi
• Faz
• Frekans
• Gerilim
• Gerilim toleransı

(Hz)
(V)
(%)

3N~
50
400
±10

Opsiyonlar ve özellikler(1)
Opsiyonlar
■

–10°C veya –5°C'ye kadar soğutulmuş su sıcaklığı için glikol
uygulaması.

■

BMS-bağlantısı
EKAC10C)(2)

■

Uzaktan kullanıcı arabirimi (opsiyonel kit EKRUMCA). (ilaveten
kit adres kartı EKAC10C'nin takılması gerekir.)(2)

■

Düşük gürültü işletim kiti (sahada montaj)

MODBUS

(opsiyonel

kit

adres

kartı

Özellikler
■

Gerilimsiz kontaklar
- genel çalıştırma
- alarm
- işletim kompresörü 1
- işletim kompresörü 2

■

Değişebilir uzak girişler
Aşağıdaki fonksiyonlar toplam 2 dijital girişe atanabilir.
- uzaktan başlat/durdur
- uzaktan soğutma/ısıtma
- ikili ayar noktası

Daikin EWWP-KB paket tipi su soğutmalı su soğutma grupları, bina
içine monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve soğutma ve/veya ısıtma
uygulamaları için kullanılır. Üniteler, 13 ila 65 kW kapasiteler
arasında 7 standart büyüklükte mevcuttur.
EWWP üniteleri, iklimlendirme amacına yönelik olarak Daikin fan koil
üniteler veya klima santralleri ile birlikte kullanılabilir. Bunlar aynı
zamanda, işlem soğutmada soğutulmuş su tedariki için de
kullanılabilir.
Bu kullanım kılavuzu, EWWP ünitelerinin ambalajının açılması,
montaj ve bağlantılarının yapılmasına ilişkin prosedürleri tarif eder.
Bu cihaz uzman veya eğitimli kullanıcılar tarafından atölyelerde, hafif
sanayide ve çiftliklerde ya da uzman olmayan kimseler tarafından
ticari amaçlı olarak kullanım için tasarlanmıştır.
Ses basıncı seviyesi 70 dB(A) değerinden azdır.
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(1) Belirtimler, opsiyonlar ve özelliklerin tam listesi için kullanım kılavuzu ya
da mühendislik verileri kitabına bakın.
(2) Uzaktan kullanıcı kumandası EKRUMCA ile bir arada EKAC10C
kullanıldığı zaman BMS-bağlantılı MODBUS kullanmak mümkün değildir.

Montaj kılavuzu
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Çalışma sahası

Ünitenin muayenesi ve taşınması

EWWP014~035
LWC

LWC

60
55
50
45
40

60
55
50
45
40

30

30

20

a
ZH
ZL

10
0
–10

Teslimatta ünite kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal taşımacı
hasar acentesine bildirilmelidir.

EWWP045~065

20

b

–5 1.5 5
0
10

20

0

32

Çıkış suyu sıcaklığı kondenser

LWE

Çıkış suyu sıcaklığı evaporatör
Glikol

b

Su

a
ZH
ZL

10

LWC
a

Ünitenin
ambalajının
yerleştirilmesi

20

32

Sürekli işletim aralığı

Ana elemanlar (üniteyle

verilen genel görünüm şemasına

Kuşakları kesin ve mukavva kutuyu üniteden çıkarın.

2

Kuşakları kesin ve su boruları ile birlikte mukavva kutuları
paletten çıkarın.

3

Üniteyi palete tutturan dört vidayı sökün.

4

Üniteyi her iki yönde düz konuma getirin.

5

Üniteyi betona tespit etmek için dört adet M8 dişli ankraj cıvatası
kullanın (doğrudan veya zemin stand destekleri kullanarak).

6

Servis ön plakasını çıkarın.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.
Soğutucu tipi:

R407C

Kompresör

GWP(1) değeri:

1652,5

2

Evaporatör

(1)

3

Kondenser

4

Anahtar kutusu

5

Giren soğutulmuş su

6

Çıkan soğutulmuş su

7

Çıkan kondenser suyu

8

Giren kondenser suyu

9

Evaporatör giriş suyu sıcaklık sensörü

bakın)
1

10 Donma sensörü

ve

1
b

–5 –2
-2 5
–10 0
10

açılması

GWP = küresel ısınma potansiyeli

Soğutucu miktarı ünitenin isim plakasında belirtilmiştir.

Su devresinin kontrol edilmesi
Ünitelerde, soğutulmuş su devresine ve sıcak su devresine bağlantı
için su girişleri ile su çıkışları vardır. Bu devreler lisanslı bir teknisyen
tarafından yapılmalı ve ilgili tüm Avrupa ve ulusal yönetmeliklere
uygun olmalıdır.

11 Kondenser giriş suyu sıcaklık sensörü

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık bir
su devresinde uygulama yapılması su borularında aşırı
korozyona yol açabilir.

12 Dijital ekranlı kumanda
13 Güç kaynağı giriş yeri
14 Küresel vana (sahada montaj)
15 Su filtresi (sahada montaj)
16 Hava tahliye vanası (sahada montaj)
17 Hava tahliyesi için T-bağlantısı (sahada montaj)

Ünitenin montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:
■

Ek elemanlar ünite ile verilmez

1

Suyu doğrudan ısı eşanjörüne boşaltacak şekilde bir sirkülasyon
pompası temin edilmelidir.

2

Bakım sırasında veya sistemin kapatılması durumunda, devrede
tam drenaj sağlanması için sistemin tüm alçak noktalarında
drenaj tapaları kullanılmalıdır.

3

Borulardaki gerilimi ve titreşimle sesin iletimini önlemek için tüm
su borularında soğutma grubuna bağlı titreşim gidericiler önerilir.

18 akış anahtarı (T-bağlantısı ile) (sahada montaj)
19 Ana şalter

Yer seçimi
Üniteler bina içi montaj için tasarlanmıştır ve aşağıdaki gereksinimleri
karşılayan bir yere monte edilmelidir:
1

Ünitenin ağırlığını taşımak üzere altyapı yeterince sağlam olmalı
bunun yanısıra titreşim ve gürültü oluşumunu önlemek üzere
zemin düz olmalıdır.

2

Ünite etrafındaki alan servis için yeterli olmalıdır.

3

Yanıcı gaz kaçağından dolayı yangın tehlikesi olmamalıdır.

4

Ünitenin yeri, ünite tarafından üretilen sesin hiç kimseyi rahatsız
etmeyeceği şekilde seçilmelidir.

5

Üniteden dışarıya damlaması halinde suyun damladığı yere
zarar vermeyeceğinden emin olun.

Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik
değildir.

Montaj kılavuzu
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■

Ünite ile birlikte verilen ilave su boruları

Su kalitesi belirtimleri

Tüm ilave su boruları kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde boru
hattı şemasına göre sisteme monte edilmelidir. Akış anahtarı kablo
bağlantı şemasında gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Aynı zamanda
bkz. bölüm "Çalıştırma öncesinde" sayfa 4.
Karton kutu 1

evaporatör suyu

[<20°C]

su tesisatı evaporatör
2x Küresel vana

kondenser suyu

kriter
dışına
çıkıldığında
besleme
besleme olabilecekler
suyu [20°C~60°C] suyu

sirkülasyon
suyu

sirkülasyon
suyu

Kontrol edilecek öğeler
1x Su filtresi

1x Hava tahliyesi

1x Hava tahliyesi için T-bağlantısı

2x Akış anahtarı borusu

pH

25°C'de

6,8~8,0

6,8~8,0

7,0~8,0

7,0~8,0

A+B

Elektriksel
iletkenlik

[mS/m]
25°C'de

<40

<30

<30

<30

A+B

Klorür iyonu

[mg Cl–/l]

<50

<50

<50

<50

A

Sülfat iyonu

[mg SO42–/l]

<50

<50

<50

<50

A

M-alkalinitesi
(pH 4.8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

<50

<50

B

Toplam sertlik

[mg CaCO3/l]

<70

<70

<70

<70

B

Kalsiyum sertliği [mg CaCO3/l]

<50

<50

<50

<50

B

[mg SiO2/l]

<30

<30

<30

<30

B

Silis iyonu
1x Akış anahtarı
+
1x T-bağlantısı

Karton kutu 2

su tesisatı kondenser

Başvurulacak öğeler

Demir

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

<1,0

<0,3

A+B

Bakır

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

<1,0

<0,1

A

Sülfür iyonu

[mg S2–/l]

Amonyum iyonu
Kalan klorür

2x Küresel vana

Serbest karbür

algılanamaz düzeyde

A

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

<0,3

<0,1

A

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

<0,25

<0,3

A

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

<0,4

<4,0

A

—

—

—

—

A+B

Kararlılık indeksi
1x Su filtresi
A = korozyon B = kefe
1x Hava tahliyesi

Su devresinin bağlanması
1x Hava tahliyesi için T-bağlantısı

1

Ünitenin çok düşük bir su debisiyle çalışmasını önlemek için
evaporatörün su çıkış borusuna akış anahtarı takılmalıdır.
Akış anahtarının şekilde gösterildiği gibi takılması çok
önemlidir. Su akış yönüne göre akış anahtarının
pozisyonuna dikkat edin. Akış anahtarı başka bir konuma
takılırsa, ünite donmaya karşı yeterince korunmaz.

Evaporatör ve kondenserde su giriş ve çıkışı için dişi GAZ erkek boru
dişi öngörülmüştür (genel görünüm şemasına bakın). Evaporatör ve
kondenser su bağlantıları, su giriş ve çıkışlarına uyularak genel
görünüm şemasına göre yapılmalıdır.
Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakileri daima dikkat edin:
1

Yalnız temiz borular kullanın.

2

Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

3

Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için borunun ucunu
kapatın.

■

Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş
sızdırmazlık malzemesi kullanın. Sızdırmazlık sistem
basınç ve sıcaklıklarına dayanabilmelidir, aynı zamanda
suyun içinde kullanılan glikola da dirençli olmalıdır.

■

Su borularının dışı korozyona karşı yeterli düzeyde
korunmalıdır.

Akış anahtarının (S10L) elektrik bağlantısı için anahtar
kutusunda bir terminal (X65A) sağlanmıştır.
2

Tüm sistemi boşaltmadan su filtresinin normal servis işlemlerinin
yapılabilmesi için sisteme kesme vanaları takılmalıdır.

Su şarjı, akışı ve kalitesi

3

Sistemin tüm yüksek noktalarında hava tahliye vanaları
bulunmalıdır. Hava alma çıkışları servis için kolaylıkla
erişilebilen noktalara yerleştirilmelidir.

Ünitenin doğru çalışmasını garantilemek için, sistemde minimum su
hacmi gereklidir ve evaporatörden geçen su akışı aşağıdaki tabloda
belirtildiği gibi çalışma sahası içinde olmalıdır.

4

Ünitenin hasar görmesi veya evaporatör ya da kondenserin
tıkanmasını önlemek amacıyla sudaki kirliliğin temizlenmesi için
su filtresi ünitenin önüne takılmalıdır. Su filtresi düzenli
aralıklarla temizlenmelidir.
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EWWP014
EWWP022
EWWP028
EWWP035
EWWP045
EWWP055
EWWP065

Minimum
su hacmi (l)

Minimum
su akışı

Maksimum
su akışı

62
103
134
155
205
268
311

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

75 l/dak
123 l/dak
161 l/dak
186 l/dak
247 l/dak
321 l/dak
373 l/dak

Montaj kılavuzu

3

Su basıncı 10 bar'lık maksimum çalışma basıncını
aşmamalıdır.

Kamuya açık elektrik güç besleme kalitesiyle ilgili dikkat
edilecek husus
■

NOT

Sistem empedansı Zsys kullanıcının beslemesi ile kamuya açık
sistem arasındaki interfaz noktasında Zmax değerinden küçük

Su basıncının, izin verilen en yüksek çalışma basıncını
geçmediğinden emin olmak için su devresinde yeterli
korumalar sağlanmalıdır.

veya ona eşit olmak şartıyla bu ekipman EN/IEC 61000-3-11(1)
ile uyumludur. Ekipmanın sadece sistem empedans Zsys
değerinin Zmax değerinden küçük veya ona eşit bir beslemeye
bağlanması, gerekirse dağıtım ağı işletmeni ile istişare ederek
ekipman montajcısı veya kullanıcısının sorumluluğudur.

Boruların yalıtımı
Yoğuşmanın ve soğutma kapasitesinin düşmesinin önlenmesi için
komple su devresi, tüm borular dahil yalıtılmalıdır.

Zmax (Ω)

Kış döneminde su borularını donmaya karşı koruyun (örn. glikol
çözeltisi veya ısıtma bandı veya kullanarak).

Saha kablo bağlantıları
Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri ehliyetli
bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili Avrupa ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.
Özel olarak ayrılmış güç devresi kullandığınızdan emin
olun. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan güç
beslemesi kullanmayın.

■

F1,2,3 .....................Ünitenin ana sigortaları
H3P ........................Gösterge lambası alarmı
H4P, H5P................Gösterge lambası işletim kompresörü devre 1,
devre 2
PE ..........................Ana toprak terminali
S7S ........................Uzaktan ısıtma/soğutma geçiş valfı veya ikili
ayar noktası
S9S ........................Uzaktan başlatma/durdurma anahtarı veya ikili
ayar noktası
- - -..........................Saha kabloları

Güç devresi ve kablo gereksinimleri
1

Üniteye gelen elektrik enerji beslemesi, tesisteki başka öğelerle
genel ekipmanların elektrik beslemesinden bağımsız olarak
açılıp kapatılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

2

Ünitenin bağlanması için bir güç devresi temin edilmelidir. Bu
devre gerekli emniyet cihazları ile korunmalıdır, örn. devre
kesici, her bir fazda yavaş atan sigorta ve toprak kaçağı
detektörü. Önerilen sigortalar, ünite ile verilen kablo bağlantı
şemasında belirtilmiştir.
Herhangi bir bağlantı yapmadan önce ana kesici şalteri
kapatın (devre kesiciyi kapatın, sigortaları sökün veya
kapatın).

Su soğutmalı su soğutma gruplarının güç beslemesinin
bağlanması

0,28

EWWP022

0,23

EWWP028

0,22

EWWP035

0,21

EWWP045

0,22

EWWP055

0,21

EWWP065

0,20

Yalnız EWWP028~065 için: EN/IEC 61000-3-12 ile uyumlu
ekipman(2)

Ara bağlantı kabloları
■

Gerilimsiz kontaklar
PCB üzerinde, ünitenin durumunu göstermek üzere gerilimsiz
kontaklar mevcuttur. Bu gerilimsiz kontaklar kablo bağlantı
şemasında gösterildiği gibi bağlanabilir.
Uzak girişler
Uzak girişlerin takılması için gerilimsiz kontaklardan başka
imkanlarda mevcuttur.
Bunlar kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi düzenlenebilir.

■

Parça tablosu

EWWP014

Çalıştırma öncesinde
Ön devreye alma kontrol listesi tam olarak doldurulmadan
önce ünite çok kısa bir süre dahi olsa çalıştırılmamalıdır.
kontrol
edildiğinde
✓ işareti
koyun

üniteyi çalıştırmadan önce gözden geçirilecek standart adımlar

■

1

Dış hasar kontrolü yapın.

■

2

Ana sigortaları, toprak kaçak detektörünü ve ana şalteri
takın.
Önerilen sigortalar: IEC standardı 269-2'ye göre aM.
Büyüklük için kablo bağlantı şemasına bakın.

■

3

Ana gerilimi besleyin ve tanım plakasındaki değerin ±%10
sınırları içinde olup olmadığını kontrol edin.
Ana güç beslemesi, tesisteki başka öğelerle genel
ekipmanların elektrik beslemesinden bağımsız olarak açılıp
kapatılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
Kablo bağlantı şemasına bakın, terminaller N, L1, L2 ve L3.

■

4

Evaporatöre su verin ve su akışının "Su şarjı, akışı ve kalitesi"
sayfa 3 bahsindeki tabloda verilen sınırlar içinde kalıp
kalmadığını kontrol edin.

■

5

Borularda tam bir hava alma işlemi gerçekleştirilmelidir. Aynı
zamanda bkz. bölüm "Su devresinin kontrol edilmesi" sayfa 2.

■

6

Ünitenin sadece su pompaları çalışırken ve su akışı yeterli
olduğunda çalıştırılabilmesi için akış anahtarı ve pompa
kontağını bağlayın. Ünitenin su girişinden önce bir su filtresinin
takıldığından emin olun.

1

Uygun kablo kullanarak güç devresini ünitenin N, L1, L2 ve L3
terminallerine bağlayın (kablo kesiti 2,5~10 mm2).

■

7

Pompaların başlatma-durdurma işlemi için opsiyonel saha
kablolarını bağlayın.

2

Toprak iletkenini
bağlayın.

■

8

Uzaktan kumanda için opsiyonel saha kablolarını bağlayın.

(sarı/yeşil),

PE

topraklama

terminaline

(1) ≤75 A anma akımına sahip ekipman için kamuya açık düşük akımlı
besleme sistemlerindeki voltaj değişiklikleri, voltaj dalgalanmaları ve
oynamaları için sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
(2) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı
sistemlere bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.

Montaj kılavuzu
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NOT

■

■

■

■

Ünite üzerindeki delik açma işlemlerini en aza
indirmeye çalışın. Delik açılması kaçınılmaz ise, pası
önlemek için demir tozunu tamamen temizleyin!
Üniteyi çalıştırılmadan önce, üniteyle verilen
kullanım kılavuzu mutlaka okunmalıdır. Ünitenin ve
elektronik kumandasının çalışmasını anlamaya
katkıda bulunacktır.
Ünitenin çalışmasını daha iyi anlamak için yukarıda
bahsedilen tüm elektrik eylemlerini kablo bağlantı
şemasında doğrulayın.
Ünitenin montajından sonra tüm anahtar kutusu
kapaklarını kapatın.

Notlar

Yukarıda gösterilen tüm öğeleri yerine getirdiğimi ve kontrol
ettiğimi onaylarım.
Tarih

İmza

İlerde başvurmak üzere saklayın.

Daha sonra yapılacaklar
Paket tipi su soğutmalı su soğutma grubunun montajının ve
bağlantılarının yapılmasından sonra, üniteyle birlikte verilen kullanım
kılavuzundaki "İlk çalıştırma öncesi kontroller" kısmında açıklandığı
gibi komple sistem kontrol ve test edilmelidir.
Kısa işletme talimatları formunu doldurun ve soğutma sisteminin
çalıştırma alanı yakınında görünür şekilde asın.
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KISA İŞLETME TALİMATLARI
EWWP-KB Paket tipi su soğutmalı su soğutma grubu
Donatımı tedarik eden:

Servis departmanı:

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

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

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

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

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

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

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

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

Donatım teknik verileri
İmalatçı

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

Güç besleme (V/Ph/Hz/A)

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

Model

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

Maksimum yüksek basınç

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

Seri Numarası

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

Şarj ağırlığı (kg) R407C

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

Yapım yılı

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

Çalıştırma ve durdurma
➤ Güç devresindeki devre kesici açılarak çalıştırılır. Bundan sonra su soğutma grubunun işletimi Dijital
Ekranlı Denetleyici tarafından kontrol edilir.
➤ Denetleyicinin anahtarı ve güç devresindeki devre kesici kapatılarak durdurulur.

UYARILAR
Acil durum kapaması

:

Üzerinde yer alan devre kesici kapatılır.................................
................................................................................................
................................................................................................

Hava giriş ve çıkışı

:

Maksimum soğutma kapasitesini elde etmek ve kurulumun zarar
görmesini önlemek için hava giriş ve çıkışını her zaman açık tutun.

Soğutucu şarjı

:

Yalnız R407C soğutucu kullanın.

İlk yardım

:

Yaralanma veya kaza durumunda acil olarak haberdar edin:

➤ Şirket yönetimi

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

➤ Acil doktoru

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

➤ İtfaiye

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

NOTES

NOTES
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