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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 - 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 ∆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

EUWA*5KBZW1***, EUWA*8KBZW1***, EUWA*10KBZW1***, EUWA*12KBZW1***, EUWA*16KBZW1***, EUWA*20KBZW1***, EUWA*24KBZW1***,

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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PRED SPUSTENÍM JEDNOTKY SI DÔKLADNE
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. NEZAHOĎTE HO.
USCHOVAJTE SI HO PRE PRÍPAD NUTNOSTI JEHO
POUŽITIA V BUDÚCNOSTI.
NESPRÁVNA
INŠTALÁCIA
ALEBO
ZAPOJENIE
ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVA MÔŽE MAŤ ZA
NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO INÉ
POŠKODENIE
ZARIADENIA.
POUŽÍVAJTE
LEN
PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU DAIKIN,
KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE POUŽITIE S
TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO NAINŠTALOVAŤ
ODBORNÍKOM.
POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY
SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.
Pred zmenou parametrov
"Prevádzka" na strane 10.

si

prečítajte

kapitolu

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady
originálneho návodu.
Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami, vrátane detí,
s obmedzenými
fyzickými,
zmyslovými
alebo
mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou
prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa
používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
Na malé deti je potrebné dávať pozor, aby sa so spotrebičom nehrali.
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Úvod
Tento dokument sa týka kompletných vzduchom chladených
chladičov vody výrobnej série Daikin EUWA(*)-KBZ. Tieto jednotky
sú skonštruované pre vonkajšiu inštaláciu a používajú sa na
chladenie. Zariadenia sa ponúkajú v 7 štandardných veľkostiach od
5 do 24 Hp. Všetky veľkosti sú k dispozícii v 3 verziách podľa úrovne
vybavenia.
Jednotky EUWA(*) sa dajú kombinovať s jednotkami klimatizácie a
vykurovania Daikin s ventilátorom alebo jednotkami na úpravu
vzduchu pre klimatizačné účely. Môžu sa tiež používať k prívodu
vody chladenia procesu.
Tento návod popisuje postupy vybaľovania, inštalácie a zapojenia
jednotiek EUWA(*) a obsahuje tiež pokyny pre správnu prevádzku a
údržbu jednotky. Poskytuje tiež pomoc pri riešení vzniknutých
problémov.
(*) = N, P, B

Doplnky a funkcie
Vyčerpávajúci zoznam technických údajov, doplnkov a funkcií sa
nachádza v technickej knižke.

Doplnky
■

Použitie glykolu na zníženie teploty chladiacej vody na –10°C
alebo –5°C.

■

MODBUS na pripojenie systému BMS (doplnková súprava
s adresovou kartou EKAC10C)(1)

■

Panel diaľkového ovládania (doplnková súprava EKRUMCA).
(Potrebný na doinštalovanie súpravy s adresovou kartou
EKAC10C.)(1)

Funkcie
■

Beznapäťové kontakty
- základné ovládanie
- alarm
- ovládanie kompresora 1
- ovládanie kompresora 2

■

Meniteľné vstupy diaľkového ovládania
Nasledujúce funkcie sa môžu prideliť najviac 2 digitálnym
vstupom.
- zapnutie/vypnutie na diaľku
- duálna menovitá hodnota

(1) Keď sa používa EKAC10C spolu s diaľkovým ovládačom EKRUMCA,
potom nie je možné použiť protokol MODBUS na pripojenie
systému BMS.
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Technická špecifikácia
Jednotky s jedným okruhom
Jednotka (Hp)
Verzia

5
P

N

Rozmery VxŠxH
Hmotnosť
• hmotnosť zariadenia
• prevádzková
hmotnosť
Zapojenie
• prívod vody
• vypúšťanie
Vnútorný objem vody
Expanzná nádoba
• Objem
• Predradený tlak
Vodný okruh s poistným
ventilom

B

1230x1290x734

(mm)

8
P

N

B

10
P

N

1230x1290x734

B

N

1450x1290x734

12
P

B

1450x1290x734

(kg)

150

168

180

215

229

241

245

259

271

248

262

274

(kg)

152

171

239

218

232

300

248

262

330

251

265

335

(l)

2

1-1/4”
1-1/4”
3

59

3

1-1/4”
1-1/4”
3

59

3

1-1/4”
1-1/4”
3

59

3

1-1/4”
1-1/4”
4

60

(l)

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

N

16
P

B

N

20
P

B

N

24
P

B

MBSP
MBSP

(bar)
(bar)

Jednotky s dvomi okruhmi
Jednotka (Hp)
Verzia

Rozmery VxŠxH
Hmotnosť
• hmotnosť zariadenia
• prevádzková
hmotnosť
Zapojenie
• prívod vody
• vypúšťanie
Vnútorný objem vody
Expanzná nádoba
• Objem
• Predradený tlak
Vodný okruh s poistným
ventilom

1321x2580x734

(mm)

1541x2580x734

1541x2580x734

(kg)

430

448

440

490

508

520

496

514

526

(kg)

436

457

525

496

518

586

503

524

592

(l)

6

2”
2”
9

65

6

2”
2”
10

66

7

2”
2”
10

66

(l)

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

MBSP
MBSP

(bar)
(bar)

Rozsah prevádzky

Hlavné komponenty (Viď obrázok 1)
Znázornené zariadenie = EUWAB12KBZW1.
1

Kondenzátor

Funkciou kondenzátora je premeniť skupenstvo chladiva
z plynného na kvapalné. Teplo, ktoré sa získava vo výparníku,
sa v kondenzátore uvoľňuje do okolitého vzduchu a pary
kondenzujú na kvapalinu.
2

Kompresor

Kompresor pracuje ako čerpadlo a uvádza do obehu chladivo
v chladiacom okruhu. Stláča pary chladiva prichádzajúce z
výparníka na tlak, pri ktorom v kondenzátore ľahko dochádza ku
kondenzácii.
3

Filter chladiva

Filter nainštalovaný za kondenzátorom odstraňuje z chladiva
drobné častice, aby nedošlo k zaneseniu potrubia.
4

A

Vonkajšia teplota

a

Štandard (voda)

b

Voliteľná možnosť (glykol)

°C DB

°C suchého teplomera

LEWT

Teplota vody vystupujúcej z výparníka

5

Výparník

Hlavnou funkciou výparníku je odobrať teplo z vody, ktorá prúdi
cez výparník. Kvapalné chladivo, ktoré prichádza z
kondenzátora, sa mení na plyn a odoberá tak teplo zvody, ktorá
prúdi cez výparník.

Rozsah sťahovacej prevádzky
Chráňte vodovodný okruh pred zamrznutím.
Ak sú jednotky prevádzkované pod –5°C a sú nainštalované
v značne veternej oblasti, je potrebný ochranný kryt proti
vetru.

Expanzný ventil

Kvapalné chladivo prichádzajúce z kondenzátora vstupuje do
výparníka cez expanzný ventil. Expanzný ventil privádzajúci
kvapalné chladivo znižuje jeho tlak tak, aby sa mohlo vo
výparníku ľahko vypariť.

6

Prípojka tlakomeru chladiaceho okruhu

Tieto prípojky umožňujú merať tlak chladiva v potrubí.
7

Doplňovací ventil

Umožňuje dopĺňať chladivo do okruhu.
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8

Prívod a vypúšťanie vody

24

Prípojky pre pripojenie prívodu a vypúšťania vody umožňujú
jednoduché pripojenie jednotky na okruh vody jednotky úpravy
vzduchu alebo k priemyselnému zariadeniu.
9

10

Nízkotlakový vypínač je nainštalovaný na sacom potrubí
jednotky a meria tlak vo výparníku (tlak na vstupe kompresora).
Keď je tlak príliš nízky, tlakový vypínač sa aktivuje. Jednotka sa
vypne.

Čerpadlo (len jednotky EUWAP, EUWAB)

Čerpadlo prečerpáva vodu v okruhu.

Nízkotlakový vypínač

25

Tepelná ochrana vypúšťania (hlavné bezpečnostné zariadenie)

Keď je teplota chladiva opúšťajúceho kompresor príliš vysoká,
aktivuje sa tepelná ochrana vypúšťania. Jednotka sa vypne.

Regulačný ventil tlaku
Regulačný tlakový ventil sa používa na reguláciu prietoku vody

v sústave.
11

13

27

28

Vypúšťací ventil

Plniaci ventil (len jednotky EUWAP, EUWAB)

Keď sa teplota opäť vráti do normálu, táto tepelná ochrana sa
automaticky vynuluje, ale regulátor sa musí vynulovať ručne.
29

Vodný okruh sa môže napĺňať vodou pomocou tohto plniaceho
ventilu.
15

Pre pripojenie zariadenia merania tlaku čerpadla a poklesu tlaku
výparníka sú k dispozícii prípojky U 7/16. Prietok vody sa dá
zistiť z uvedeného tlaku (Viď "Hodnoty charakteristík tlaku" na
strane 10).

18

19

Elektrická špecifikácia
Jednotka (Hp)

8

(Hz)
(V)
(%)
EUWAN

(A)

EUWAP+B

(A)

20
20

25
25

Filter nainštalovaný pred čerpadlom odstraňuje z vody nečistoty,
aby nedošlo k poškodeniu čerpadla alebo zaneseniu výparníka.
Vodný filter je nutné pravidelne čistiť.

s výkonom 16~24 Hp)

Guľový ventil

Viď schéma zapojenia dodávaná s jednotkou.

Guľový ventil je nainštalovaný pred a za vodným filtrom, aby
bolo možné čistiť filter bez vypúšťania vodného okruhu.

1

Nízkotlakový tlakomer (prídavné voliteľné príslušenstvo)

22

Vysokotlakový tlakomer (prídavné voliteľné príslušenstvo)

2

16

20

24

3N~
50
400
±10
25 32 40
32 40 50

50
50

63
63

len pre jednotky

Elektrické napájanie (L1, L2, L3, N, PE)

Hlavný vypínač (S12M)

Týmto vypínačom je možné jednotku vypnúť.
3

Vypínač čerpadla (S21P)

Týmto vypínačom sa dá prepínať režim čerpadla medzi
automatickým (riadeným regulátorom) alebo ručným (len pre
účely údržby) zapínaním.

Meranie na nízkotlakovej strane kompresora.
4

Číslicový regulátor (A1P)

Ovláda funkciu jednotky.

Meranie na vysokotlakovej strane kompresora.
5

V/V karta PCB (A2P) (vstup/výstup)

V/V karta PCB (A2P) sa používa k prepojeniu všetkých
vnútorných vodičov s vonkajšími vedeniami. Obsahuje tiež
niektoré ovládacie a bezpečnostné funkcie.

Bezpečnostné zariadenia (Viď obrázok 1)
Vysokotlakový vypínač

Vysokotlakový vypínač je nainštalovaný na vypúšťacom potrubí
jednotky a meria tlak kondenzátu (tlak na výstupe kompresora).
Keď je tlak príliš vysoký, tlakový vypínač sa aktivuje. Jednotka
sa vypne.

12

Napájacie káble z miestneho napájacieho panelu môžu byť
privedené do jednotky cez tento na to určený prechod.

Snímač teploty vody na vstupe

21

10

Hlavné komponenty (Viď obrázok 2) (

Tlakomer

Nameranú teplotu vody na vstupe používa regulátor pre
reguláciu teploty vody na výstupe.

23

5

Prúdový okruh
• Fáza
• Frekvencia
• Napätie
• Tolerancia napätia
• Odporúčané poistky

Vodný filter

Tlakomer umožňuje odčítať aktuálny tlak vody.
20

Vykurovacie články chránia systém chladiacej vody pred
zamrznutím.

Prípojky tlakomerov vodného okruhu

Pomocou 3 prípojok tlakomerov sa dá zistiť akékoľvek
zablokovanie vodného okruhu alebo porucha čerpadla.

17

Ochrana pred zamrznutím (prídavné voliteľné zariadenie)

Odvzdušňovací ventil

Vzduch, ktorý zostal v systéme chladiacej vody, sa automaticky
vypustí pomocou tohto odvzdušňovacieho ventilu.
16

Snímač teploty vody na výstupe

Snímač teploty vody na výstupe meria teplotu vody na výstupe
výparníka. Toto ochranné zariadenie vypne jednotku vtedy, keď
je teplota chladiacej vody príliš nízka, aby nedošlo k jej
zamrznutiu počas prevádzky.

Vypúšťací ventil umožňuje počas údržby alebo v prípade
výpadku systému úplné vypustenie systému chladiacej vody.
14

Poistný ventil (len jednotky EUWAP, EUWAB)
Poistný ventil zabraňuje tomu, aby tlak vody prekročil 3 bar.
Chráni nádrž pred roztrhnutím. Aktivácia tohto bezpečnostného
prvku nemá vplyv na prevádzku jednotky.

Vyrovnávacia nádrž (len u jednotky EUWAB)

Vyrovnávacia nádrž znižuje kolísanie teploty vody v okruhu
vody. Tým sa zabráni častému zapínaniu a vypínaniu
kompresora.

Snímač a vypínač prietoku

Snímač a vypínač prietoku meria prietok vodného okruhu. Keď
prietok vody nedosiahne minimálnu hodnotu, jednotka sa vypne.

Expanzná nádoba (len jednotky EUWAP, EUWAB)

Voda v okruhu vody sa so zvyšujúcou teplotou rozpína.
Expanzná nádoba stabilizuje zmeny tlaku súvisiace so zmenou
teploty vody tak, že poskytuje dostatok voľného priestoru
k vyrovnaniu zmeny objemu vody.
12

26

6

Spúšťač (A5P) (možné zvoliť len pre jednotky s výkonom 5~12 Hp)

Spúšťač znižuje spúšťací prúd kompresora.

Keď je aktivovaný, automaticky sa vynuluje, ale regulátor sa
musí vynulovať ručne.
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Bezpečnostné zariadenia (Viď
jednotky s výkonom 16~24 Hp)
5

obrázok 2)

(

len

pre

V/V karta PCB (A2P) (vstup/výstup)

V/V karta PCB (A2P) obsahuje ochranu pred otočením fázy.
Ochrana pred otočením fázy zistí, či sú 3 fázy elektrického
napájania pripojené správne. Keď jedna fáza nie je pripojená
alebo keď sú 2 fázy otočené, jednotka sa nedá spustiť.
7

Tepelná ochrana motora ventilátora (Q11F, Q12F, Q21F, Q22F)

Motory ventilátorov sú vybavené tepelnou ochranou. Akonáhle
je teplota príliš vysoká, táto ochrana sa aktivuje. Akonáhle sa
teplota vráti späť do normálu, ochrana sa automaticky vynuluje.
8

Nadprúdové relé kompresora (K4S, K5S)

V prípade preťaženia, poruchy fázy alebo príliš nízkeho napätia
nadprúdové relé chráni motor kompresora. Relé je nastavené
z výrobného závodu a jeho nastavenie sa nesmie meniť.
V prípade jeho aktivovania sa musí nadprúdové relé vynulovať
v spínacej skrini a regulátor sa musí vynulovať ručne.
9

Nadprúdové relé čerpadla (K6S)

V prípade preťaženia, poruchy fázy alebo príliš nízkeho napätia
nadprúdové relé chráni motor čerpadla. Relé je nastavené
z výrobného závodu a jeho nastavenie sa nesmie meniť. V
prípade jeho aktivovania sa musí nadprúdové relé vynulovať v
spínacej skrini a regulátor sa musí vynulovať ručne.
10

Poistka riadiaceho obvodu (F1U)

V prípade skratu poistka riadiaceho obvodu chráni káble
riadiaceho obvodu a komponenty regulátora.
11

Poistka riadiaceho obvodu (F4)

M1C,M2C .............. Motor kompresora – obvod 1, obvod 2
M11F,M12F............ Motor ventilátora – obvod 1
M21F,M22F............ Motor ventilátora – obvod 2
M1P ....................... Motor čerpadla (len u modelov P a B)
PE.......................... Hlavná svorka uzemnenia
Q1D,Q2D............... Tepelná ochrana výstupu – obvod 1, obvod 2
Q11F,Q12F ............ Tepelná ochrana ventilátora – obvod 1
Q21F,Q22F ............ Tepelná ochrana ventilátora – obvod 2
R3T........................ Snímač teploty vody na vstupe výparníka
R4T........................ Snímač teploty vody na výstupe výparníka
R6T........................ Snímač okolitej teploty
R7T,R8T ................ Snímač teploty vinutia obvodu 1, obvodu 2
S1HP,S2HP ........... Vysokotlakový vypínač – obvod 1, obvod 2
S4LP,S5LP ............ Nízkotlakový vypínač – obvod 1, obvod 2
S7S............... * ...... Prepínač diaľkovej voľby chladenia/ohrevu alebo
duálnej menovitej hodnoty
S9S............... * ...... Prepínač diaľkového zapnutia/vypnutia alebo
duálnej menovitej hodnoty
S10L ...................... Vypínač prietoku
S12M ..................... Hlavný vypínač
S21P...................... Vypínač čerpadla: ručný/automatický režim
TR1........................ Transformátor 230 V ➞ 24 V pre napájanie
riadiacej karty PCB
TR2........................ Transformátor 230 V ➞ 24 V pre napájanie V/V
(vstupno/výstupnej) karty PCB (A2P)
X1~82A/B/M .......... Konektory
Y1R,Y2R................ Spätný ventil – obvod 1, obvod 2

V prípade skratu poistka riadiaceho obvodu chráni káble
riadiaceho obvodu a vykurovanie ochrany pred zamrznutím.
12

Nie je súčasťou štandardnej jednotky
Nie je možné ako
príslušenstvo

Je možné ako
príslušenstvo

Povinné

#

##

Nepovinné

*

**

Poistka číslicového regulátora (F3U)

V prípade skratu táto poistka chráni káble číslicového regulátora
ako aj samotný číslicový regulátor.

( ) Použiteľné pre jednotky bez integrovaného čerpadla

Tabuľka dielov vnútorného zapojenia
Viď schéma vnútorného zapojenia dodávaná s jednotkou. Použité
skratky sú uvedené nižšie.
A1P ........................PCB: riadiaca karta PCB
A2P ........................PCB: V/V karta PCB (vstup/výstup)
A3P ............. ** .......PCB: adresová karta BMS
A5P ............. ** .......Spúšťač obvodu 1
A7P ............. ** .......PCB: vzdialené užívateľské rozhranie
A71P ......................PCB: karta elektrického napájania
A72P ......................PCB: panel diaľkového ovládania
C1,C2,C3,C4..........Kondenzátory motorov ventilátorov
E1H,E2H ................Ohrievanie kľukovej skrine, obvod 1, obvod 2
E3H,E4H ..... ** .......Ohrev výparníka
E5H ...............* .......Vonkajší ohrev
E6H ............. ** .......Ohrev vyrovnávacej nádrže
F1,F2,F3....... # .......Hlavné poistky jednotky
F4 ...........................Poistka pre V/V kartu PCB a ohrev výparníka
F5 ............... ## .......Poistka odolná voči rázom (voliteľná pre BMS)
F6 ...............(#) .......Poistka motora čerpadla
F7,F8......................Poistka motora ventilátora pre obvod 1, obvod 2
F1U ........................Poistka V/V (vstupno/výstupnej) karty PCB
F3U ........................Poistka riadiacej karty PCB
H3P ...............* .......Výstražná kontrolka
H4P ...............* .......Kontrolka prevádzky kompresora 1
H5P ...............* .......Kontrolka prevádzky kompresora 2
H6P ...............* .......Kontrolka celkovej prevádzky
K1M,K2M ...............Stykač kompresora – obvod 1, obvod 2
K4S,K5S.................Nadprúdové relé – obvod 1, obvod 2
K6S ............ (*) .......Nadprúdové relé čerpadla
K1P ............ (*) .......Stykač čerpadla
Návod na inštaláciu a použitie
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Inštalácia jednotky
Voľba miesta inštalácie
Jednotka by sa mala nainštalovať na mieste, ktoré spĺňa nasledovné
požiadavky:
1

Základy majú byť postavené tak, aby pri prevádzke jednotky
nespôsobovali žiadne vibrácie ani hluk.

2

Priestor okolo jednotky zodpovedá potrebám údržby a k
dispozícii je aj minimálne miesto pre prívod a odvod vzduchu.
Keď je niekoľko jednotiek nainštalovaných vedľa seba, musí byť
medzi nimi dodržaný minimálny priestor .

3

Následkom netesnosti a prítomnosti nehorľavých plynov
nevzniká nebezpečie vzniku požiaru.

4

Pokiaľ z jednotky odkvapkáva kondenzát, voda nesmie spôsobiť
poškodenie miesta inštalácie. Preto zaistite odvodnenie základu
a v konštrukcii zabráňte vzniku priehlbenín, v ktorých by sa
mohla zachytávať voda.

5

Miesto inštalácie jednotky je nutné zvoliť tak, aby vystupujúci
vzduch a ani hluk vznikajúci v jednotke nikoho nerušil.

6

Prívod a odvod vzduchu nesmú byť umiestnené tak, aby ich
smer bol taký istý ako je prevládajúci smer prúdenia vzduchu.
Čelný vietor by rušil prevádzku jednotky. V prípade potreby
použite kryt chrániaci jednotku pred vetrom.

7

V oblastiach so silným snežením zvoľte miesto inštalácie tam,
kde sneh neovplyvní prevádzku jednotky.

Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom výbušnom
prostredí.
EUWA(*)5~24KBZW1
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POPIS – ROZMERY

Kontrola vodného okruhu

Rozmery jednotky sú uvedené v prehľadnom nákrese dodanom
spolu s jednotkou.

Jednotky sú vybavené prívodom a vypúšťaním vody pre pripojenie
ku vodnému okruhu. Tento vodovodný okruh musí nainštalovať
technik s osvedčením a musí spĺňať všetky európske a národné
predpisy.

Priestor pre prívod vzduchu B1/B2
Priestor pre výstup vzduchu ≥3 m
Priestor pre údržbu

Pred pokračovaním v inštalácii jednotky je nutné skontrolovať
nasledovné body:

Kontrola jednotky a manipulácia s ňou

Len pre verziu EUWAN

Jednotky sú balené v drevenej bedni a upevnené na drevenú paletu.

■

Obehové čerpadlo musí byť zapojené tak, aby čerpalo vodu
priamo do vodného výmenníka tepla.

Pri dodaní je nutné jednotku skontrolovať a v prípade poškodenia
okamžite informovať reklamačného zástupcu dopravcu.

■

Vo vodovodnom okruhu musí byť nainštalované bezpečnostné
zariadenie tak, aby tlak vody nikdy neprekročil maximálny
povolený pracovný tlak (10 bar).

Pri manipulácii s jednotkou je nutné dodržiavať nasledovné zásady:
1

Krehký tovar. S jednotkou manipulujte opatrne.

Pre všetky verzie
Jednotku neprevracajte, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
2

Jednotku zdvíhajte predovšetkým žeriavom a pomocou 2 lán podľa
pokynov uvedených na štítku nalepenom na jednotke.

3

Pri zdvíhaní jednotky žeriavom vždy používajte chrániče, aby
nedošlo k poškodeniu lana. Venujte dostatočnú pozornosť polohe
ťažiska jednotky.

4

Jednotku v pôvodnom obale dopravte čo najbližšie ku konečnému
miestu montáže, aby nedošlo k jej poškodeniu počas prepravy.

■

Ak súpravu filtra nenainštalujete, môže to mať za
následok značné poškodenie jednotky.
■

Na najnižších bodoch systému musia byť nainštalované
vypúšťacie kohúty, aby bolo možné okruh počas údržby alebo v
prípade poruchy úplne vypustiť. Vypúšťací kohút slúži k
vypúšťaniu vody zo systému vodného chladenia.

■

Na všetkých najvyšších bodoch systému musia byť
nainštalované vzduchové ventily. Ventily musia byť umiestnené
v bodoch, ktoré sú ľahko prístupné za účelom údržby. Na
systéme chladenia vodou je nainštalované automatické
odvzdušnenie.

■

Presvedčte sa, či komponenty nainštalované na prevádzkovom
potrubí sú schopné odolávať minimálne súčtu tlaku otvárania
poistného ventilu spolu so statickým tlakom výšky uloženia
čerpadla.

Vybalenie a umiestnenie jednotky
1

Z jednotky odstráňte drevenú bedňu.

2

Odskrutkujte skrutky upevňujúce jednotku na palete.

3

Jednotka musí byť nainštalovaná na pevný podlhovastý základ
(oceľový rám alebo betón).

4

Jednotku upevnite použitím štyroch kotviacich skrutiek M12.

5

Jednotka musí byť vo vodováhe v oboch smeroch.
1

Okolo základu pripravte kanál pre vypustenie
odpadovej vody z priestoru okolo jednotky.

■ Pre EUWAN: v závislosti od zvoleného čerpadla a poistného
ventilu.

Keď sa má jednotka nainštalovať na strechu, najprv
skontrolujte pevnosť strechy a jej odtokové
zariadenia.

3

Keď sa má jednotka nainštalovať na rám, inštalujte
vo vzdialenosti 150 mm pod jednotkou vodotesnú
dosku, aby sa predišlo unikaniu vody spod jednotky.

Pripojenie vodného okruhu

V prípade inštalácie vo vnútri pripojte odtokovú
hadicu ku prípojke vypúšťania (ø16).

Prípojky vody musia byť realizované v súlade s prehľadnou schémou
dodanou spolu s jednotkou, týkajúcou sa prívodu a vypúšťania vody.
Dbajte na to, aby ste pri pripojovaní potrubia jednotky
potrubie nedeformovali použitím veľmi veľkej sily.
Deformácia potrubia môže spôsobiť poruchu jednotky.

Keď jednotka pracuje v prostredí s teplotou nižšou ako –5°C,
musí byť jednotka nainštalovaná v závetrí. Keď to nie je možné,
musí sa nainštalovať ochranný kryt proti vetru.

Dôležité informácie týkajúce sa použitého
chladiva
Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa
týka takzvaný Kyoto protokol. Nevypúšťajte plyny do ovzdušia.
Typ chladiva:

R407C

GWP(1) hodnota:

1652,5

(1)

■ Pre EUWAP a EUWAB: 6 bar.

2

4

6

S jednotkou sa dodáva súprava obsahujúca 2 guľové ventily
a 1 filter. Aby ste zistili miesto umiestnenia súpravy v jednotke,
pozrite si schému uloženia a nálepku na čelnej doske jednotky.
Túto súpravu nainštalujte na vstupe vody do jednotky. Viď
obrázok 3.

Vniknutie vzduchu, vlhka alebo prachu do vodného okruhu môže
spôsobiť problémy. Pri pripojovaní vodného okruhu je preto nutné
vždy dbať na tieto pravidlá:
1

Používajte len čisté potrubie.

2

Pri odstraňovaní usadenín držte koniec rúrky smerom dole.

3

Pri preťahovaní potrubia cez steny zakryte koniec rúrky tak, aby do
nej nevnikol prach a nečistota.

4

Pre utesňovanie skrutkových spojov použite dobré tesnenie.
Tesnenie musí odolávať tlakom a teplotám systému, musí byť tiež
odolné voči zmesi glykolu a vody.

5

Pretože mosadz je jemný materiál, k pripojeniu vodovodného okruhu
použite vhodné nástroje. Nevhodné nástroje môžu spôsobiť
poškodenie potrubia. Viď obrázok 3.

GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku jednotky.

EUWA(*)5~24KBZW1
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1

Upevnenie potrubia ku chladiču

2

Pripojenie guľového ventilu

Návod na inštaláciu a použitie
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Doplňovanie vody, prietok a kvalita

Charakteristiky kvality vody

Pre všetky verzie
Pre zaistenie správnej prevádzky jednotky je potrebný minimálny
objem vody v systéme a prietok vody cez výparník musí byť v
rozsahu stanovenom v tabuľke pre prevádzku.
Jednotka
(Hp)

Minimálny objem
vody (l)(*)

Minimálny prietok
vody (l/min)

Maximálny prietok
vody (l/min)

5
8
10
12
16
20
24

162/a
255/a
324/a
378/a
264/a
333/a
396/a

25
35
40
51
65
75
83

65
102
129
152
212
267
317

(*) a = rozdiel teplôt chladenia (viď "Definovanie rozdielu teploty chladenia" na
strane 15).

Len pre verzie EUWAP, EUWAB
Pripojenie tlakomeru k vodovodnému okruhu (dodáva
zákazník)
Pre reguláciu prietoku vody je potrebné poznať statickú výšku nad
čerpadlom (viď "Spustenie čerpadla" na strane 10). Z tohto dôvodu je
nutné inštalovať na tlakové prípojky tlakomery alebo diferenciálny
tlakomer.

Maximálna povolená výška inštalácia vo vzťahu k objemu
vody

voda prúdiaca
v okruhu

prívod vody

tendencia, keď
je mimo medzí

Kontrolované položky

pH

pri 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

korózia +
usadeniny

Elektrická
vodivosť

[mS/m]
pri 25°C

<40

<30

korózia +
usadeniny

[mg Cl–/l]

<50

<50

korózia

[mg SO42–/l]

<50

<50

korózia

Zásaditosť
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

usadeniny

Celková tvrdosť

[mg CaCO3/l]

<70

<70

usadeniny

Tvrdosť vápniku

[mg CaCO3/l]

<50

<50

usadeniny

[mg SiO2/l]

<30

<30

usadeniny

<1,0

<0,3

korózia +
usadeniny

Ióny chloridu
Ióny sulfátu

Ióny kremíku

Prihliadnuť k hodnotám

Železo

[mg Fe/l]

Meď

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

korózia

Ióny sulfidu

[mg S2–/l]

nezistiteľné

nezistiteľné

korózia

Ióny amónne

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korózia

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

korózia

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

korózia

—

—

korózia +
usadeniny

Zvyškový chlorid
Voľné karbidy
Index stability

Chladiče je možné používať len v uzavretých systémoch.
Použitie v otvorených vodovodných okruhoch môže viesť
k značnej korózii vodovodného potrubia.

Dodržujte nasledovné obmedzenia:
Keď sa jednotka EUWA nainštaluje na najvyššom bode systému, nie
je nutné zvažovať žiadny výškový rozdiel.
Keď sa jednotka EUWA umiestni na inú výškovú úroveň než je
najvyšší bod, viď obrázok 7, kde nájdete maximálny povolený
výškový rozdiel vo vzťahu ku objemu vody.
Napríklad: Keď sa objem vody=180 l, maximálny povolený výškový
rozdiel inštalácie je 9 m.

Nastavenie predbežného tlaku expanznej nádoby
Predbežný tlak (Pg) na expanznej nádobe sa musí nastaviť pred
naplnením systému vodou alebo roztokom vody a glykolu vo vzťahu
k maximálnemu výškovému rozdielu inštalácie (H).

Keď sa vodovodný systém na určitý čas vypustí,
vypláchnite komoru čerpadla pomocou destilovanej vody.
Tým sa zabráni zablokovaniu obežného kolesa
zaschnutými nečistotami.
Pre tento účel použite vypúšťací kohút čerpadla. Čerpadlo
niekoľkokrát naplňte a vypustite, kým nie je vypúšťaná
voda úplne čistá. Všetky prípojky uzavrite, aby nedošlo ku
korózii a vniknutiu nečistôt do vodovodného systému.
1

2

3
4

1

Vypúšťanie vody

2

Obežné koleso

3

Prívod vody

4

Vypúšťací kohút

Pri tejto práci používajte suchý stlačený vzduch alebo dusík.
Predbežný tlak (Pg), ktorý je nutné nastaviť, sa vypočíta nasledovne:
Pg=(H/10+0,3) bar
H=Maximálna výška inštalácie okruhu nad jednotkou EUWA (m)

Návod na inštaláciu a použitie
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Použitie glykolu je povolené, ale jeho množstvo nemá
prekročiť 40% objemu. Väčšie množstvo glykolu môže
spôsobiť
poškodenie
niektorých
hydraulických
komponentov.

EUWA(*)5~24KBZW1
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Naplnenie vodou

Elektrická inštalácia

Pre všetky verzie
1

Pripojte prívod vody k vypúšťaciemu a plniacemu ventilu.

2

Otvorte regulačný ventil tlaku (len u jednotiek EUWAP
a EUWAB) a uzatváracie ventily.

3

Pri plnení systému používajte odvzdušňovacie ventily
nainštalované na jednotke a najvyšších miestach v okruhu pre
odstránenie všetkého vzduchu.

Elektrickú inštaláciu a zapojenie komponentov musí na
mieste montáže nainštalovať elektrikár s príslušným
oprávnením. Zariadenie musí spĺňať príslušné európske
a národné predpisy.
Elektrická inštalácia musí byť uskutočnená v súlade so
schémou zapojenia dodanou spolu s jednotkou a podľa
pokynov uvedených nižšie.
Použite samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívajte
elektrický obvod spoločný s iným zariadením.

Len pre verzie EUWAP, EUWAB
Systém naplňte vodou tak, aby sa dosiahol požadovaný tlak (Pr).
Tlak je možné odčítať z tlakomera.
Hodnota požadovaného tlaku vody (Pr) je závislá od celkového
objemu vody v systéme a od tlaku v expanznej nádobe (viď
predchádzajúca kapitola).
Viď obrázok 7 – Požadovaný tlak vody vo vzťahu ku objemu vody
a predradenému tlaku.
A

Objem vody (l)

B

Rozdiel hladín pri inštalácii (m)

C

Predradený tlak

D

Nastavenie z výroby (1,5 bar)

1.

Vypočítajte celkový objem vody v celom systéme.

2.

Zistite, v ktorom mieste pretína vodorovná čiara nastaveného
prípravného tlaku (Pg) zvislú čiaru objemu vody v systéme – pozri
obrázok 7.

3.

V priesečníku odčítajte pomocou čiar na obrázku požadovaný tlak
vody (Pr).

Príklad 1
Celkový objem vody v systéme=130 l

Zoznam dielov
Viď schéma zapojenia dodávaná s jednotkou.
Počas inštalácie musia byť zapojené nasledujúce dielce:
N ............................ Neutrálny
P............................. Hlavná svorka uzemnenia
F1,F2,F3 ................ Hlavné poistky jednotky (dodáva zákazník,
povinné)
H3P ........................ Výstražná kontrolka (dodáva zákazník,
nepovinné)
H5P,H6P ................ Výstražná kontrolka – obvod 1, obvod 2 (dodáva
zákazník, nepovinné)
S7S ........................ Prepínač voľby chladenia/ohrevu alebo duálnej
menovitej hodnoty (dodáva zákazník,
nepovinné)
S9S ........................ Prepínač diaľkového zapnutia/vypnutia alebo
duálnej menovitej hodnoty (dodáva zákazník,
nepovinné)
E5H ........................ Vonkajší ohrev (dodáva zákazník, prídavné
voliteľné príslušenstvo)
X2M(E5H) .............. Svorka pre pripojenie vonkajšieho ohrevu
(prídavné voliteľné príslušenstvo)
--- ........................... Elektrická inštalácia

Najvyšší bod okruhu nad EUWA=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,0 bar
POZNÁMKA

V tomto príklade je povolené ponechať nastavenie
predradeného tlaku z výroby 1,5 bar. V tomto prípade
musí byť počiatočný tlak vody ±2,2 bar.

Požiadavky na elektrický napájací obvod a kábel
K zapojeniu jednotky musí byť k dispozícii elektrický napájací obvod.
Tento obvod musí byť istený požadovanými bezpečnostnými
zariadeniami, napr. poistkou s veľkou zotrvačnosťou na každej fáze
a detektorom zvodového prúdu. Maximálny priemer kábla (mm2), viď
tabuľka.
Popis

Legenda

Príklad 2

Výkonové
vedenia

5~24 Hp

L1, L2, L3, N

10

Celkový objem vody v systéme=190 l

Hlavný kábel
uzemnenia

PE

10

Najvyšší bod okruhu nad jednotkou EUWA=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar

POZNÁMKA

Zvoľte káblovú prípojku v súlade s príslušnými
miestnymi a národnými predpismi.

Pr=±1,7 bar
POZNÁMKA

V tomto príklade nie je povolené ponechať nastavenie
predradeného tlaku z výroby 1,5 bar.

Pred uskutočnením ľubovoľného pripojenia vypnite hlavný
vypínač, ktorým sa obvod odpája od napájania.
Pre jednotky vybavené ochranou pred zamrznutím:

Izolácia potrubia
Kompletný vodovodný okruh vrátane všetkých potrubí musí byť
izolovaný, aby nedošlo ku kondenzácii a zníženiu chladiaceho
výkonu.
POZNÁMKA

V rozvádzacej skrini je pripravená svorka, na ktorú sa
dá pripojiť ohrievač (páska), ktorý v zimných
mesiacoch
chráni
vodovodné
potrubie
pred
zamrznutím. Viď schéma zapojenia dodávaná s
jednotkou.

EUWA(*)5~24KBZW1
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Majte na pamäti, že ohrev sa pri vypnutí hlavného
vypínača automaticky vypne. Z tohto dôvodu by mal byť za
chladných mesiacov hlavný vypínač zapnutý.

Zapojenie elektrického napájania
1
2

Použite vhodný kábel, pripojte elektrický obvod ku svorke (N),
svorky L1, L2, L3 hlavného vypínača podľa schémy zapojenia.
Pripojte uzemňovací vodič (žlto/zelený) k uzemňovacej svorke
PE.

Návod na inštaláciu a použitie
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Upozornenie na kvalitu verejnej elektrickej siete
■

Toto zariadenie spĺňa normu EN/IEC 61000-3-11(1) za
predpokladu, že impedancia systému Zsys je menšia než alebo
rovná Zmax v bode rozhrania medzi elektrickým napájaním
používateľa a verejným systémom. Povinnosťou inštalatéra
alebo používateľa zariadenia je zabezpečiť, v prípade potreby aj
konzultáciou s prevádzkovateľom distribučnej siete, aby bolo
zariadenie pripojené len na elektrické napájanie s impedanciou
systému Zsys menšou než je alebo rovnou Zmax.

8

Skontrolujte kompresor, či neuniká olej. Ak zistíte únik oleja,
obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Daikin.
9

■

0,26

EUWAN+P+B8

0,22

EUWAN+P+B10

0,22

EUWAN+P+B12

0,21

EUWAN+P+B16

0,21

EUWAN+P+B20

0,21

EUWAN+P+B24

0,20

10

Pred spustením do prevádzky
Kontroly pred prvým spustením
Uistite sa, či je hlavný vypínač jednotky vypnutý.

Napájacie napätie
Na miestnom paneli napájania skontrolujte napájacie napätie.
Napätie má zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku
jednotky.

11

Súprava s guľovým ventilom a filtrom
Uistite sa, či je súprava s guľovým ventilom a filtrom správne
nainštalovaná.

12

Tlakový regulačný ventil a uzatvárací ventil
Skontrolujte regulačný ventil tlaku (len u jednotiek EUWAP a
EUWAB) a uzatváracie ventily, či sú úplne otvorené.
Prevádzka systému s uzatvorenými ventilmi spôsobí
poškodenie čerpadla.

Len u EUWAN+P+B8~24: Zariadenie spĺňa normu
EN/IEC 61000-3-12(2)

Obsluha jednotky

Vstup/výstup vzduchu
Skontrolujte, či vstup a výstup vzduchu jednotky nie je
zablokovaný listami papiera, lepenkou alebo iným materiálom.

Zmax (Ω)

EUWAN+P+B5

Únik oleja

Prívod vody
Naplňte potrubie vodou. Zoberte do úvahy minimálny objem vody
potrebný pre jednotku. Viď kapitola "Doplňovanie vody, prietok a
kvalita" na strane 7.
Skontrolujte, či voda zodpovedá svojou kvalitou hodnotám uvedeným
v kapitole "Charakteristiky kvality vody" na strane 7.
Vypustite vzduch zo systému v najvyšších bodoch systému pomocou
odvzdušňovacích ventilov (automatické odvzdušňovanie vo vnútri
chladiča) a skontrolujte činnosť čerpadla a snímača prietoku.

Po inštalácii jednotky pred zapnutím ističa skontrolujte tieto body:
1

Elektrická inštalácia
Skontrolujte, či sú elektrické obvody medzi miestnym napájacím
panelom a jednotkou nainštalované v súlade s pokynmi
popísanými v kapitole "Elektrická inštalácia" na strane 8, podľa
schémy zapojenia a podľa európskych a národných predpisov.

2

Vykurovanie kľukovej skrine sa zapína nasledovne:
1

Zapnite hlavný vypínač jednotky. Uistite sa, že je jednotka
vypnutá – "OFF".

2

Vykurovanie kľukovej skrine sa zapína automaticky.

3

Pomocou voltmetra skontrolujte napájacie napätie na svorkách
L1, L2, L3, (N). Napätie má zodpovedať napätiu uvedenému na
typovom štítku jednotky.

Uzemnenie
Uistite sa, že vodiče uzemnenia sú zapojené správne a že
uzemňovacie svorky sú dobre dotiahnuté.

4

Aby nedošlo k poškodeniu kompresora, je nutné, aby sa
po dlhšom odstavení zaplo vykurovanie kľukovej skrine
najmenej šesť hodín pred spustením kompresora.

Poistky alebo istiace zariadenia
Skontrolujte, či poistky alebo iné inštalované istiace zariadenia
sú správneho typu a sú dimenzované v súlade s kapitolou
"Elektrická špecifikácia" na strane 4. Uistite sa, že žiadna
poistka ani istiace zariadenie nie je premostená.

3

Pripojenie elektrického napájania a vyhrievania kľukovej
skrine

Vnútorné zapojenie

Keď voltmeter nameria hodnoty, ktoré sú mimo rozsahu
špecifikovanom v technických parametroch zariadenia,
skontrolujte elektrické zapojenie a v prípade potreby vymeňte
napájacie káble.

Vizuálne skontrolujte spínaciu skrinku, či v nej nie sú uvoľnené
prípojky alebo poškodené elektrické komponenty.
5

Upevnenie
Skontrolujte, či je jednotka správne upevnená, aby pri spúšťaní
jednotky nevznikal nadmerný hluk a vibrácie.

6

Poškodené zariadenie
Vo vnútri jednotky skontrolujte, či tam nie sú poškodené
komponenty alebo stlačené potrubie.

7

Únik chladiva

4

Skontrolujte servisné kontrolky H1P a H2P na V/V (vstupno/
výstupnej) karte PCB (A2P).
Keď kontrolka H1P nesvieti a kontrolka H2P svieti, poradie fáz
nie je správne. Vypnite hlavný vypínač, zavolajte
kvalifikovaného elektrikára, aby zapojil fázy vedenia káblovej
prípojky v správnom poradí.

Po šiestich hodinách je jednotka pripravená na prevádzku.

Skontrolujte vnútro jednotky, či v ňom nedochádza k úniku
chladiva. Ak zistíte únik chladiva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu výrobkov Daikin.

(1) Európska/medzinárodná technická norma stanovuje limity zmien napätia,
kolísania napätia a iskrenia vo verejných nízkonapäťových systémoch pre
zariadenia s menovitým prúdom ≤75 A.
(2) Európska/medzinárodná technická norma stanovuje limity pre harmonické
prúdy vytvárané zariadením pripojeným na nízkonapäťové verejné siete
so vstupným prúdom >16 A a ≤75 A na jednej fáze.

Návod na inštaláciu a použitie
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Spustenie čerpadla (len u jednotiek EUWAP a EUWAB)
1

Prepínač režimu čerpadla prepnite na ručné ovládanie.
Čerpadlo sa musí rozbehnúť.

2

Pootočením ventilu pre reguláciu tlaku nastavte požadovaný
prietok.

POZNÁMKA

■

Požadovaný prietok je závislý od výkonu
pripojeného chladiča a požadovaného rozdielu
teplôt medzi vstupom a výstupom vody (∆t).

■

Keď sú nainštalované tlakomery, prietok sa dá
odvodiť z rozdielu tlakov čerpadla.
Charakteristiky čerpadla a odporu sú popísané
v odstavci "Hodnoty charakteristík tlaku" na
strane 10.

3

Prepínač režimu prepnite na automatické ovládanie. Čerpadlo
sa zastaví.

4

Chladič zapnite. Chladič zapne čerpadlo.

Prevádzka
Jednotky sú vybavené číslicovým regulátorom, ktorý ponúka
možnosť jednoduchého nastavenia, používania a údržby jednotky.
Táto časť návodu má modulárnu štruktúru podľa jednotlivých úloh.
Okrem prvej časti, ktorá poskytuje krátky popis samotného
regulátora, sa jednotlivé časti alebo pododstavce zaoberajú
konkrétnymi úlohami, ktoré je možné na jednotke uskutočniť.

Číslicový regulátor
Ovládací panel
Číslicový regulátor sa skladá z číslicového displeja, štyroch
označených ovládacích tlačidiel a kontroliek LED, ktoré poskytujú
ďalšie informácie.

Podrobné pokyny pre zapnutie jednotky a jej ovládanie sú
uvedené v kapitole "Práca s jednotkami" na strane 11.
Skontrolujte, či sa hodnota ∆t nachádza v očakávanom rozsahu.
V prípade potreby regulujte prietok pomocou tlakového
regulačného ventilu.

5

Obrázok – Číslicový regulátor

Hodnoty charakteristík tlaku
- Charakteristiky čerpadla (Viď obrázok 4)
1

čerpadlo 5, 8 Hp

4

čerpadlo 5, 8, 10 Hp (voliteľné)

2

čerpadlo 10, 12 Hp

5

3

čerpadlo 16, 20, 24 Hp

čerpadlo 12, 16, 20, 24 Hp
(voliteľné)

-

Externý statický tlak (Viď obrázok 5)

1

EUWAP5, EUWAB5

5

EUWAP16, EUWAB16

2

EUWAP8, EUWAB8

6

EUWAP20, EUWAB20

3

EUWAP10, EUWAB10

7

EUWAP24, EUWAB24

4

EUWAP12, EUWAB12

-

Obrázok – Panel diaľkového ovládania (doplnková súprava).

Krivky poklesu tlaku vo výparníku (Viď obrázok 6)

1

EUWA(*)5

5

EUWA(*)16

2

EUWA(*)8

6

EUWA(*)20

3

EUWA(*)10

7

EUWA(*)24

4

EUWA(*)12
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Regulátor obsahuje tieto tlačidlá:
Funkcie, ktoré sa uskutočnia po stlačení jedného tlačidla alebo
kombinácie tlačidiel, závisia od stavu regulátora a zariadenia v
danom okamihu.
Tlačidlá
číslicového
regulátora

Tlačidlá panela
diaľkového
ovládania

A

T

B

U

Hlavný displej

Ponuka hodnôt
nameraných senzormi

Ponuka výberu parametrov

Ponuka nastavenia
parametrov

Stlačte raz:
návrat

Stlačte raz:
návrat

Stlačte raz:
zrušiť a návrat

—

Stlačte raz:
výber skupiny parametrov
alebo parametra

Stlačte raz:
potvrdiť a návrat

—
Podržte stlačené 5 sekúnd:
sprístupnenie PRIAMYCH parametrov

S

Podržte stlačené 5 sekúnd:
A + B ALEBO
Stlačte raz:
S
sprístupnenie parametrov nastavených
POUŽÍVATEĽOM (po zadaní
POUŽÍVATEĽSKÉHO hesla)

C

Podržte stlačené 5 sekúnd:
nemá žiaden vplyv na tieto jednotky
Stlačte raz: priame sprístupnenie
ponuky hodnôt nameraných senzormi
(b01/b02/b03)

Stlačte raz:
výber predchádzajúceho
parametra senzora

Stlačte raz:
výber predchádzajúcej
skupiny parametrov alebo
parametra

Stlačte raz:
zvýšiť hodnotu

D

D

Podržte stlačené 5 sekúnd:
zapnúť/vypnúť zariadenie
v režime chladenia
Stlačte raz: priame sprístupnenie
ponuky hodnôt nameraných senzormi
(b01/b02/b03)

Stlačte raz:
výber ďalšieho
parametra senzora

Stlačte raz:
výber ďalšej skupiny
parametrov alebo parametra

Stlačte raz:
znížiť hodnotu

C + D

R

A + B

C

—

Podržte stlačené 5 sekúnd:
ručné vynulovanie alarmu
v prípade zapnutia alarmu

Kontrolky LED na regulátore a paneli diaľkového ovládania:

—

Priame a užívateľské parametre

Funkcia, keď je zobrazená hlavná obrazovka (nie v ponuke)
Kontrolky LED
číslicového regulátora

Panel
diaľkového
ovládania

Hlavný displej

Číslicový regulátor ponúka priame a užívateľské parametre. Priame
parametre sú dôležité pre každodenné používanie jednotky,
napríklad pre nastavenie teploty alebo pre zistenie skutočných
informácií o prevádzke. Používateľské parametre naproti tomu
umožňujú používať rozšírené funkcie, akými je napríklad nastavenie
doby oneskorenia.

P

Kontrolka LED
(zelená)

Z

Teplota vstupujúcej vody.

F

Kontrolka LED
(žltá)

F

Nečinné.

G

Kontrolka LED
(žltá)

G

Informuje, že je zapnutý režim
chladenia.

H

Kontrolka LED
(červená)

Y

Informuje, že sa zapol alarm.

Každý parameter je definovaný kódom a hodnotou. Napríklad
parameter, ktorý sa používa na nastavenie lokálneho alebo
diaľkového ovládania zapnutia/vypnutia, má kód h07 a hodnotu 1
alebo 0.

L

Kontrolka LED
(žltá)

L

Informuje o stave čerpadla.

Prehľad parametrov sa nachádza v časti "Prehľad priamych
a používateľských parametrov" na strane 14.

M

Kontrolka LED
(žltá)

M

Kontrolka LED informuje,
že je zapnutý najmenej
jeden kompresor.

Táto kapitola sa zaoberá každodenným používaním zariadení. Tu sa
máte možnosť dozvedieť, ako uskutočňovať rutinné činnosti ako sú:

&

Svietiaca kontrolka LED
informuje, že je zapnutý
kompresor 1.
Blikajúca kontrolka LED
informuje, že bolo vyžiadané
zapnutie kompresora 1.

é

Svietiaca kontrolka LED
informuje, že je zapnutý
kompresor 2.
Blikajúca kontrolka LED
informuje, že bolo vyžiadané
zapnutie kompresora 2.

&

é

Kontrolka LED
(žltá)

Kontrolka LED
(žltá)

Práca s jednotkami

■

"Zapnutie jednotky" na strane 12 a "Vypnutie jednotky" na
strane 12,

■

"Nastavenie teploty chladenia" na strane 12,

■

"Preštudovanie
strane 13,

■

"Vynulovanie poplašných signálov" na strane 13,

■

"Vynulovanie varovania" na strane 13.

skutočných

prevádzkových

informácií"

na

Pri výbere skupiny parametrov alebo parametra sa zapnú rôzne
kontrolky LED súvisiace so skupinou parametrov alebo parametrom.
Príklad: Kontrolky LED F a G sa zapnú pri priamom sprístupnení
skupiny parametrov.
POZNÁMKA

Tolerancia snímania teploty: ±1°C.
Čitateľnosť displaya sa môže znížiť pri pôsobení
priameho slnečného svetla.

Návod na inštaláciu a použitie
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Zapnutie jednotky

Ako sa používajú a menia priame parametre

Postup zapnutia zariadenia v režime chladenia:

Prehľad štruktúry ponuky sa nachádza v časti "Prehľad ponuky" na
strane 21.

1

Podržte stlačené tlačidlo D približne 5 sekúnd, rozsvieti sa
kontrolka LED G.

Potom sa spustí cyklus inicializácie a v závislosti od
naprogramovanej funkcie termostatu sa rozsvieti kontrolka LED L,
M, & alebo é.
Blikajúce kontrolky LED & alebo é informujú, že bolo vyžiadané
zapnutie kompresora 1 resp. 2. Kompresor sa zapne, keď časomiera
dosiahne hodnotu nula.
POZNÁMKA

2

Ak je zapnuté diaľkové ovládanie zapnutia/vypnutia,
postupujte podľa pokynov v časti "Výber lokálneho
alebo diaľkového ovládania zapnutia/vypnutia" na
strane 16.

Pri prvom spustení jednotky alebo pri spustení jednotky po
dlhšej dobe nečinnosti sa doporučuje prejsť si nasledujúci
kontrolný zoznam.

1

Keď je zobrazená hlavná obrazovka, podržte stlačené tlačidlo
B 5 sekúnd.
Zobrazí sa skupina parametrov -/-.

2

Stlačením tlačidla C alebo D vyberte požadovanú
skupinu parametrov.

3

Stlačením tlačidla B otvorte vybranú skupinu parametrov.

4

Stlačením tlačidla C alebo D vyberte požadovaný
parameter.

5

Stlačením tlačidla B zobrazte vybraný parameter.

6

Stlačením tlačidla C alebo D zvýšte resp. znížte hodnotu
vybraného parametra. (Platí len pre parametre umožňujúce
čítanie/zápis.)

7

Stlačením tlačidla B potvrďte nastavenú hodnotu.
ALEBO
Stlačením tlačidla A zrušte nastavenú hodnotu.

8

Stlačením tlačidla A sa vráťte na skupinu parametrov.

9

Stlačením tlačidla A 2-krát sa vráťte na hlavnú obrazovku.

Neobvyklý hluk a vibrácie
Uistite sa, že jednotka nevytvára žiadny neobvyklý hluk alebo
vibrácie: skontrolujte upevnenie a potrubie. Keď kompresor
vydáva neobvyklý hluk, môže to byť spôsobené nadmerným
naplnením chladiva.
Pracovný tlak
K zaisteniu správnej prevádzky jednotky a k zaisteniu
správneho menovitého výstupu je dôležitá kontrola vysokého a
nízkeho tlaku v chladiacom okruhu.
Nameraný tlak sa bude pohybovať medzi maximálnou
a minimálnou hodnotou podľa teploty vody a vonkajšej
teploty (v okamihu merania).
Režim
chladenia

Minimum
(

–5°C)

3

(

35°C)

Maximum
(

38°C)

(LW 4°C)

(LW 7°C)

(LW 20°C)

3 bar
7 bar

4 bar
21 bar

6,5 bar
24 bar

Nízky tlak
Vysoký tlak
LW

Menovitý

Ako sa používajú parametre v "ponuke hodnôt nameraných
senzormi"
Prehľad štruktúry ponuky sa nachádza v časti "Prehľad ponuky" na
strane 21.
Parametre b01/b02/b03
nameraných senzormi".
1

Ak používanie diaľkové ovládanie zapnutia/vypnutia
(h07=1), v tom prípade vám odporúčame, aby ste
nainštalovali vypínač v blízkosti zariadenia a do série
so spínačom diaľkového ovládania. Jednotku je potom
možné vypínať z ľubovoľného miesta.

2

Postup vypnutia zariadenia so zapnutým režimom chladenia:
1

Podržte stlačené tlačidlo D približne 5 sekúnd a kontrolka
LED G zhasne.

POZNÁMKA

súčasť

"ponuky

hodnôt

Stlačte tlačidlo C alebo D na hlavnej obrazovke.

Stlačením tlačidla A sa vráťte na hlavnú obrazovku.

Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo v priebehu 30 sekúnd, začne blikať
zobrazený kód parametra alebo hodnota. Po uplynutí ďalších
30 sekúnd bez stlačenia tlačidla regulátor automaticky zobrazí
hlavnú obrazovku.

Nastavenie teploty chladenia
1

Vypnutie jednotky

tvoria

Zobrazí sa parameter b01.
Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo, zobrazí sa hodnota senzora b01
až do ďalšieho stlačenia tlačidla C alebo D na výber
iného parametra (b02 alebo b03).

vonkajšia teplota
teplota vypúšťanej vody

Keď sa jednotka po niekoľkých minútach nespustí, je nutné si
preštudovať aktuálne informácie o prevádzke zariadenia, ktoré
sú k dispozícii v zozname priamych parametrov. Viď tiež kapitola
"Odstraňovanie známych problémov" na strane 18.

POZNÁMKA

Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo v priebehu 30 sekúnd, začne blikať
zobrazený kód parametra alebo hodnota. Po uplynutí ďalších
30 sekúnd bez stlačenia tlačidla regulátor automaticky zobrazí
hlavnú obrazovku bez uloženia zmeny parametra.

Zmeňte parameter menovitej hodnoty chladenia r1.

Toto je priamy parameter, pozri časť "Ako sa používajú a menia
priame parametre" na strane 12.
POZNÁMKA

Ak je zapnutá duálna menovitá hodnota (pozri časť
"Výber duálnej menovitej hodnoty" na strane 16).

Ak je zapnuté diaľkové ovládanie zapnutia/vypnutia,
postupujte podľa pokynov v časti "Výber lokálneho
alebo diaľkového ovládania zapnutia/vypnutia" na
strane 16.
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Preštudovanie skutočných prevádzkových informácií
Skutočné prevádzkové informácie, ktoré sa dajú preštudovať v
zozname priamych parametrov, obsahujú tieto údaje:
■

b01: teplota vody na vstupe výparníka

■

b02: teplota vody na výstupe výparníka

■

b03: nepoužíva sa

■

c10: celková doba prevádzky kompresora 1

■

c11: celková doba prevádzky kompresora 2

■

c15: celková doba prevádzky čerpadla

POZNÁMKA

■

Parametre b01, b02 a b03 sa dajú zobraziť aj
v "ponuke hodnôt nameraných senzormi". Viď
"Ako sa používajú parametre v "ponuke hodnôt
nameraných senzormi"" na strane 12.

■

Informácie o vynulovaní časomier c10, c11 a
c15 sa nachádzajú v časti "Vynulovanie
varovania" na strane 13.

Toto sú priame parametre, pozri časť "Ako sa používajú a menia
priame parametre" na strane 12.

■ hp1: informuje, že sa aktivoval vysokotlakový spínač, teplotná
ochrana na výstupe alebo nadprúdová ochrana
kompresora, alebo že sa vyskytla porucha sondy NTC na
meranie okolitej teploty.
■ fl + hp1: informuje, že sa s veľkou pravdepodobnosťou vyskytla
chyba RPP, alebo že sa vypálila poistka F4.
■

lp1: informuje, že sa aktivoval nízkotlakový spínač.

■

ter: informuje, že sa vyskytla chyba komunikácie s panelom
diaľkového ovládania.

■ : porucha komunikácie medzi číslicovým regulátorom
zariadenia a panelom diaľkového ovládania. Potvrďte
správne nastavený kód parametra h23. Musí byť
nastavená štandardná hodnota 0 – potvrďte správnosť
inštalácie podľa návodu na inštaláciu panela diaľkového
ovládania EKRUMCA.
POZNÁMKA

Pri vynulovaní poplašného signálu postupujte nasledovne:
1

Vynulovanie poplašných signálov
Keď zariadenie zistí poplašný signál, uskutoční sa nasledovná
činnosť:
■

do relé poplašného signálu sa privedie prúd,

■

zapne sa kontrolka LED H

■

display začne blikať, striedavo sa zobrazuje kód poplašného
signálu a teplota vody na vstupe.

a1: informuje o alarme v súvislosti s nemrznúcou zmesou

■

e1: informuje, že sa vyskytla porucha sondy NTC, ktorá sa
používa na meranie teploty vody na vstupe výparníka

■

e2: informuje, že sa vyskytla porucha sondy NTC, ktorá sa
používa na meranie teploty vody na výstupe výparníka

■

e3: informuje, že sa vypálila poistka ohrevu výparníka (F4),
alebo že sa vyskytla chyba spätnej fázy alebo problém so
vstupno-výstupnou kartou PCB (A2P).
V prípade, že je jednotka vybavená ochranou pred
zamrznutím, dôrazne doporučujeme inštalovať
vzdialenú výstražnú kontrolku (H3P) (viď schéma
zapojenia dodaná s jednotkou). Týmto spôsobom sa
dosiahne skoršie zaznamenanie poruchy poistky (F4)
ohrevu výparníka zabráni sa zamrznutiu systému v
chladnom počasí.

■

ehs: informuje, že napájacie napätie je príliš vysoké. V tom
prípade je potrebné privolať elektrikára.

■

el1: informuje, že sa vyskytla chyba v elektrickom napájaní
(napríklad šum). V tom prípade je potrebné privolať
elektrikára.

■

el2: informuje, že sa vyskytla chyba v elektrickom napájaní
(napríklad šum). V tom prípade je potrebné privolať
elektrikára.

■

els: informuje, že napájacie napätie je príliš nízke. V tom
prípade je potrebné privolať elektrikára.

■

epb: informuje, že sa vyskytla porucha pamäte EEPROM na
karte PCB regulátora vo vnútri zariadenia.

■

epr: informuje, že sa vyskytla porucha pamäte EEPROM na
karte PCB regulátora vo vnútri zariadenia.

■

fl: informuje, že do 15 sekúnd od spustenia čerpadla alebo
počas 5 sekúnd prevádzky kompresora nezačala
dostatočne prúdiť voda, alebo že sa aktivovala
nadprúdová ochrana čerpadla.

Návod na inštaláciu a použitie
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Nájdite príčinu výpadku a odstráňte ju.
Viď kapitola "Odstraňovanie známych problémov" na strane 18.

2

Keď sa na displeji zobrazia kódy alarmu a1, fl, hp1 alebo
lp1, vynulujte alarm ručne súčasným stlačením tlačidiel E
C a D a podržaním približne 5 sekúnd.
Vo všetkých ostatných prípadoch sa poplašný signál vynuluje
automaticky.
Po vynulovaní alarmu zhasne kontrolka LED H na displeji.
Regulátor pokračuje v bežnej prevádzke a zobrazuje teplotu
vody na vstupe.

Na displayi sa môžu zobraziť nasledujúce kódy poplašných signálov:
■

Keď striedavo blikajú kódy poplašných signálov fl
a h1, poplach bol pravdepodobne vyvolaný ochranou
pred otočením fázy motora alebo sa vypálila poistka
(F4) ohrevu výparníka.

Vynulovanie varovania
Počas bežnej prevádzky môže display regulátora začať blikať
a striedavo zobrazovať teplotu vody na vstupe a niektorý
z nasledovných varovných kódov:
■

hc1: informuje, že kompresor 1 vyžaduje údržbu: celkový
počet hodín prevádzky kompresora 1 (priamy parameter
c10) prekročil nastavenú hraničnú hodnotu časomiery
upozornenia na vykonanie údržby (používateľský
parameter c14).

■

hc2: informuje, že kompresor 2 vyžaduje údržbu: celkový
počet hodín prevádzky kompresora 2 (priamy parameter
c11) prekročil nastavenú hraničnú hodnotu časomiery
upozornenia na vykonanie údržby (používateľský
parameter c14).

Postup vynulovania alarmu upozornenia na údržbu hc1 alebo hc2:
1

Skontrolujte prevádzkovú dobu c10 kompresora 1 alebo
prevádzkovú dobu c11 kompresora 2.
Toto sú priame parametre, pozri časť "Ako sa používajú a menia
priame parametre" na strane 12.

2

Po zobrazení hodnoty parametra c10 alebo c11 podržte
súčasne stlačené tlačidla C a D 5 sekúnd. Hodnota
časomiery sa nastaví na 0 a upozornenie zmizne.

POZNÁMKA

Po vynulovaní časovača nezabudnite uskutočniť
potrebnú údržbu.
Okrem vynulovania časomier c10 a c11 môžete
rovnakým spôsobom vynulovať aj časomieru c15
(prevádzkovú dobu čerpadla).
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Pokročilé funkcie číslicového regulátora
Táto kapitola uvádza prehľad priamych parametrov a užívateľských
parametrov, ktoré regulátor poskytuje. V nasledujúcej kapitole je
uvedený postup nastavenia zariadenia pomocou týchto parametrov.

Prehľad priamych a používateľských parametrov
Zoznam priamych parametrov sa otvára podržaním tlačidla B
približne 5 sekúnd. Pozri časť "Ako sa používajú a menia priame
parametre" na strane 12.
Skupina
parametrov

-/-a-b-

-c-

Kód
parametra

/23

Popis

Merná jednotka 0=°C 1=°F

0

1

Typ
Čítanie/ Používateľsky Adresa
zápis (U)/priamy (D) Modbus parametra(*)

Č/Z

U

5

D
A

Teplota vody na vstupe výparníka

0,1°C

Č

D

102

Teplota vody na výstupe výparníka

0,1°C

Č

D

103

A

b03

Nepoužíva sa

0,1°C

Č

D

104

A

c07

Časové oneskorenie medzi spustením
čerpadla a kompresora

15

0

999

1 sek

Č/Z

U

238

I

c08

Hraničná doba medzi vypnutím zariadenia
a čerpadla

0

0

150

1 min

Č/Z

U

239

I

c10

Celková doba prevádzky kompresora 1

x100 hodín

Č

D

122

A

c11

Celková doba prevádzky kompresora 2

x100 hodín

Č

D

123

A

c14

Hraničná hodnota upozornenia na vykonanie
údržby (c10 a c11)

x100 hodín

Č/Z

U

241

I

c15

Celková doba prevádzky čerpadla

x100 hodín

Č

D

126

A

Žiadne prístupné používateľské ani priame parametre

0

0

100

h07

Aktivovanie diaľkového ovládania
zapnutia/vypnutia
0=nečinné
1=činné
(len ak p34=23)

0

0

1

Č/Z

U

15

D

h09

Zamknutie klávesnice regulátora
0=zamknutá
1=odomknutá

1

0

1

Č/Z

U

16

D

h10

Sériová adresa na pripojenie systému BMS

1

1

200

Č/Z

U

256

I

h23

Výber pripojenia adresovej karty
0=pripojenie panela diaľkového ovládania
1=pripojenie MODBUS

0

0

1

Č/Z

U

11

D

p09

Výber meniteľného digitálneho vstupu S7S
0=bez funkcie
13=diaľkové nastavenie duálnej menovitej
hodnoty
NEPOUŽÍVAJTE INÉ HODNOTY.

9

0

27

Č/Z

U

277

I

p34

Výber meniteľného digitálneho vstupu S9S
0=bez funkcie
13=diaľkové nastavenie duálnej menovitej
hodnoty
23=diaľkové zapnutie/vypnutie (činné len
v spojení s parametrom h07)
NEPOUŽÍVAJTE INÉ HODNOTY.

23

0

27

Č/Z

U

329

I

r01

Menovitá hodnota chladenia

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

Č/Z

D

41

A

r02

Rozdiel teploty chladenia

3,0

0,3

19,9

0,1°C

Č/Z

D

42

A

r21

Menovitá hodnota chladenia 2(^)

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

Č/Z

D

55

A

Č

D

208

I

-p-

-t-

0

Jednotky

b02

-f-

f-r

Max.

b01

Žiadne prístupné používateľské ani priame parametre

-r-

Min.

Žiadne prístupné používateľské ani priame parametre

-d-

-h-

Predvolená
hodnota

Žiadne prístupné používateľské ani priame parametre
h99

Verzia softvéru

(*) D=digitálny, A=analógový, I=celočíselný
(†) –2,0 a –7,0 platia len pre zariadenia používajúce glykol.
(^) Používa sa v prípade, keď je zapnutá duálna menovitá hodnota pomocou parametra p09 alebo p34 a digitálny vstup duálnej menovitej hodnoty je vypnutý.

EUWA(*)5~24KBZW1

Kompletné vzduchom chladené chladiče vody
4PW61653-1 – 07.2010

Návod na inštaláciu a použitie

14

4PW61653-1_digital_SK.book Page 15 Thursday, August 26, 2010 2:28 PM

Ako sa používajú a menia používateľské parametre
POZNÁMKA

Spolu s používateľskými parametrami sa zobrazia aj
priame parametre.

Prehľad štruktúry ponuky sa nachádza v časti "Prehľad ponuky" na
strane 21.
1

V súvislosti s číslicovým regulátorom podržte stlačené tlačidlá
A a B približne 5 sekúnd, až kým sa zobrazí O.
V súvislosti s panelom diaľkového ovládania stlačte jedenkrát
tlačidlo S.

Definovanie rozdielu teploty chladenia
Zmeňte parameter rozdielu teploty chladenia r02
Toto je priamy parameter, pozri časť "Ako sa používajú a menia
priame parametre" na strane 12.
pre 1 kompresor
kompresor
ZAP.
VYP.

°C

Pomocou tlačidiel C a D zadajte správne heslo. Hodnota
hesla je 22.

12

3

Stlačením tlačidla B potvrďte heslo a otvorte ponuku. zobrazí
sa s-p.

r01/
r21

4

Stlačením tlačidla B zobrazte nastavenia parametrov
(=s-p). (l-p informuje o zobrazení úrovne parametrov, ale táto
funkcia sa nepoužíva).
Zobrazí sa skupina parametrov -/-.

2

5

Stlačením tlačidla C alebo D vyberte požadovanú
skupinu parametrov.

6

Stlačením tlačidla B otvorte vybranú skupinu parametrov.

7

Stlačením tlačidla C alebo D vyberte požadovaný
parameter.

8
9

Stlačením tlačidla B zobrazte vybraný parameter.
Stlačením tlačidla C alebo D zvýšte resp. znížte
nastavenú hodnotu. (Platí len pre parametre umožňujúce
čítanie/zápis.)

10

Stlačením tlačidla B potvrďte nastavenú hodnotu.
ALEBO
Stlačením tlačidla A zrušte nastavenú hodnotu.

11

Stlačením tlačidla A sa vráťte na skupinu parametrov.

12

Stlačením tlačidla A 2-krát sa vráťte na hlavnú obrazovku.

Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo v priebehu 30 sekúnd, začne blikať
zobrazený kód parametra alebo hodnota. Po uplynutí ďalších
30 sekúnd bez stlačenia tlačidla regulátor automaticky zobrazí
hlavnú obrazovku bez uloženia zmeny parametra.

15
r02

teplota vody na
vstupe výparníka

pre 2 kompresory
kompresor
ZAP.
VYP.
ZAP.

°C

VYP.

12

13.5
r02

15

teplota vody na
vstupe výparníka

r01/
r21
Úlohy uskutočňované pomocou užívateľských parametrov

Definovanie mernej jednotky
V závislosti od nastavenia používateľského parametra /23 (merná
jednotka) sa zobrazia všetky hodnoty teploty v jednotke °C (=0)
alebo °F (=1).
Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.

Definovanie časového oneskorenia medzi spustením
čerpadla a kompresora
Používateľský parameter c07 umožňuje definovať
oneskorenie medzi spustením čerpadla a kompresora.

časové

Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.

Definovanie časového oneskorenia medzi vypnutím jednotky
a čerpadla
Používateľský parameter c08 umožňuje definovať časové
oneskorenie medzi vypnutím zariadenia a čerpadla, t. j. dobu, počas
ktorej bude čerpadlo stále činné aj po vypnutí zariadenia.
Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.

Definovanie medznej hodnoty časovača pre varovanie
vzťahujúce sa k údržbe
Používateľský parameter c14 umožňuje definovať hraničnú hodnotu
časomiery (doby prevádzky kompresora), po uplynutí ktorej regulátor
vygeneruje upozornenie alebo požiadavku na vykonanie údržby.
Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.

Návod na inštaláciu a použitie
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Výber lokálneho alebo diaľkového ovládania zapnutia/
vypnutia
Používateľský parameter h07 v kombinácii so spínačom diaľkového
zapnutia/vypnutia (inštalovaným zákazníkom) umožňuje zapnúť
zariadenie bez použitia tlačidla D alebo C na regulátore.
■

■

Keď je používateľský parameter h07 nastavený na hodnotu 0
(=nečinný), potom sa dá zariadenie zapnúť len tlačidlami D
a C na regulátore.
Keď je používateľský parameter h07 nastavený na hodnotu 1
(=činný), potom sa zariadenia zapína a vypína podľa
nasledujúceho postupu:
■ Keď je spínač diaľkového zapnutia/vypnutia rozpojený,
potom je zariadenie vypnuté a nedá sa zapnúť ani vypnúť
stlačením tlačidla D alebo C na regulátore (5 sek).
■ Keď je spínač diaľkového zapnutia/vypnutia zopnutý, potom
je zariadenie zapnuté a dá sa zapnúť alebo vypnúť stlačením
tlačidla D alebo C na regulátore (5 sek).

Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.
POZNÁMKA

■

Platí to len pre situácie, keď je parameter p34
(výber meniteľného digitálneho vstupu S9S)
nastavený na hodnotou 23 (predvolenú hodnotu).

■

Ak je zapnutá funkcia "duálna menovitá hodnota"
pre túto funkciu (p34=13), potom nie je zapnuté
diaľkové ovládane zapnutia/vypnutia.

Výber duálnej menovitej hodnoty

Zablokovanie tlačidiel regulátora
Keď je používateľský parameter h09 nastavený na hodnotu 0,
potom regulátor neumožňuje používať nasledujúce rozšírené
funkcie:
■

upravovať priame a užívateľské parametre (parametre je možné
zobraziť, ale nie meniť),

■

nulovať časovače.

■

zapnutie/vypnutie zariadenia v režime chladenia alebo ohrevu

Keď je používateľský parameter h09 nastavený na hodnotu 1,
potom regulátor umožňuje používať vyššie uvedené rozšírené
funkcie.
Keď sa zmení nastavenie používateľského parametra h09 z
hodnoty 1 na hodnotu 0, potom sa môže použiť bežný postup
zmeny používateľského parametra pomocou štandardného hesla
"22". Viď "Ako sa používajú a menia používateľské parametre" na
strane 15.
Keď sa zmení nastavenie používateľského parametra h09 z
hodnoty 0 na hodnotu 1, potom sa môže použiť postup zmeny
používateľského parametra pomocou špeciálneho hesla "11". Viď
"Ako sa používajú a menia používateľské parametre" na strane 15.

Modbus na pripojenie systému BMS
Nainštalovanie doplnkovej súpravy s adresovou kartou EKAC10C
vám umožní komunikovať s chladičom pomocou systému na správu
budovy alebo kontrolného systému pomocou protokolu Modbus.

Používateľské parametre p09 (výber meniteľného digitálneho vstup
S7S) a p34 (výber meniteľného digitálneho vstup S9S) sa používajú
na pridelenie menovitej hodnoty vstupu S7S alebo S9S.

Základné informácie o protokole Modbus

Zariadenie používa 2 rôzne ovládače pre 2 rôzne meniteľné digitálne
vstupy (S7S a S9S):

Rôzne časti komunikačnej siete

■

p09: výber meniteľného digitálneho vstupu S7S

Adresová karta komunikuje pomocou protokolu Modbus.

■

■ Systém na správu budovy BMS alebo kontrolný systém.

■ 0=bez funkcie
■ 13=diaľkové nastavenie duálnej menovitej hodnoty
■

p34: výber meniteľného digitálneho vstupu S9S

■ Jeden alebo viac chladičov.
■

Systém BMS alebo kontrolný systém dokáže komunikovať
s chladičmi pomocou adresovej karty.
Riadenie komunikácie prebieha v súlade so štruktúrou typu
"hlavné a podriadené zariadenie" na posielanie požiadaviek,
kde je kontrolný systém BMS hlavné zariadenie a adresové
karty sú podriadené zariadenia.

■

Riadiaci systém rozpozná chladič podľa pridelenej adresy v sieti
Modbus. Adresa chladiča sa programuje v rámci konfigurácie
nastavení systému BMS.

■

Databáza premenných každého chladiča s nainštalovanou
adresovou kartou predstavuje referenčné údaje pre dodávateľa
kontrolného systému v sieti Modbus na pridelenie vhodného
významu premenným.
Kontrolný systém dokáže čítať premenné a zapisovať do nich.
O tom, či premenné umožňujú len čítanie alebo zápis a čítanie,
rozhoduje pripojený chladič a použitý aplikačný program.
- Keď kontrolný systém pridelí hodnotu premennej so stavom
"len čítanie", potom sa príkaz vôbec nevykoná.
- Premenné vyžiadané kontrolným systémom, ktoré sa
nenachádzajú v chladiči s adresovou kartou, sa pošlú
z adresovej karty do kontrolného systému s nulovou hodnou.
Kontrolný systém bude musieť riadne spracovať túto
odpoveď.
- Ak sa kontrolný systém pokúsi zapísať parametrickú
hodnotu, ktorá je mimo rozsahu, zápis sa nevykoná.

■ 0=bez funkcie
■ 13=diaľkové nastavenie duálnej menovitej hodnoty
■ 23=diaľkové ovládanie zapnutia/vypnutia
Keď je spínač duálnej menovitej hodnoty rozpojený, potom je činná
prvá menovitá hodnota (menovitá hodnota chladenia r01).
Keď je spínač duálnej menovitej hodnoty zopnutý, potom je činná
druhá menovitá hodnota (menovitá hodnota chladenia 2 r21).
Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.
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Všeobecné informácie o protokole Modbus

Štruktúra dát protokolu Modbus

Protokol Modicon Modbus implementovaný v adresovej karte spĺňa
požiadavky stanovené v nasledujúcom dokumente:

■

■ "0" pre VYP.

Modicon Modbus Protocol
Reference Guide
jún 1996, PI-MBUS-300 ver. J

■ "1" pre ZAP.
Všetky digitálne premenné sú pridelené bitom po sebe
nasledujúcich registrov, z ktorých každý má:

Typ implementovaného protokolu Modbus je RTU (vzdialený
terminál), ktorý používa časy prenášanú v podobe znakov. Na
konfiguráciu sa používa viacbodové pripojenie podľa štandardu
RS485. Adresa posielaná v rámci paketu Modbus oslovuje chladič.

Implementované komunikačné nastavenia štandardu RS485
pre protokol Modbus

■ premennú s nižšou adresou pridelenú bitu s menším
významom,
■ premennú s vyššou adresou pridelenú bitu s najväčším
významom.
■

Komunikačné nastavenia štandardu RS485 sú implementované
nasledujúcim spôsobom:
■

Prenosová rýchlosť: 9600

■

Stop bit: 2

■

Parita: žiadna

■ Celočíselné premenné sa prenášajú pomocou skutočnej
hodnoty:
Napríklad hodnota 100 sa prenáša v tvare 0064h=100d.

Príkazy implementované v programe sú nasledujúce:

01

02

03

04

Analógové a celočíselné dáta
Analógové a celočíselné hodnoty sú zaznamenané ako 16bitový slovný register vyjadrený dvojkovou sústavou. Prvý bajt
každého registra obsahuje radovo najvyššie bity a druhý bajt
obsahuje radovo najnižšie bity.
■ Analógové premenné sú vyjadrené desatinami:
Napríklad hodnota 10,0 sa prenáša v tvare 0064h=100d.
Napríklad hodnota –10,0 sa prenáša v tvare FF9Ch=–100d.

Implementované príkazy pre protokol Modbus

Príkaz Modbus

Digitálne
Všetky digitálne dáta sú zaznamenané jediným bitom:

Význam

Poznámky

čítať stav
cievky

Čítať digitálne
premenné

získa momentálny stav
(ZAP/VYP) skupiny
logických cievok alebo
diskrétneho vstupu

čítať stav
vstupu

Čítať digitálne
premenné

získa momentálny stav
(ZAP/VYP) skupiny
logických cievok alebo
diskrétneho vstupu

čítať
uchovávacie
registre

Čítať analógové
premenné

získa momentálnu binárnu
hodnotu jedného alebo
viacerých uchovávacích
registrov

čítať vstupné
registre

Čítať analógové
premenné

Adresová karta pracuje s registrami, kde je jeden register
vyjadrený ako 16-bitový.
Ak sa systém BMS alebo kontrolný systém pokúsi zapísať
parametrickú hodnotu, ktorá je mimo rozsahu, zápis sa nevykoná.

Implementovaný kód chyby

Kód

1

Interpretácia v sieti
Modbus

Neplatná funkcia

Podmienka

Hlásenie nie je podporované alebo
je požadovaný počet premenný vyšší
než povolený limit (dĺžka ≤20).

získa momentálnu binárnu
hodnotu jedného alebo
viacerých uchovávacích
registrov

Definovanie nastavenia systému BMS

05

zmeniť stav
jednej cievky

Zapísať individuálne
digitálne premenné

zmeniť stav jednej cievky
na ZAP. alebo VYP.

Aktivovanie protokolu Modbus

06

nastaviť
základnú
hodnotu
jedného
registra

Zapísať do
individuálnych
analógových
premenných

vloží konkrétnu binárnu
hodnotu do uchovávacieho
registra

Protokol Modbus sa aktivuje nastavením hodnoty 1 pre parameter
h23.

15

zmeniť stav
viacerých
cievok

Zapísať skupinu
digitálnych
premenných

zmení stav skupiny po sebe
nasledujúcich logických
cievok na ZAP. alebo VYP.

16

nastaviť
základnú
hodnotu
viacerých
registrov

Zapísať skupinu
analógových
premenných

vloží konkrétne binárne
hodnoty do skupiny po sebe
nasledujúcich uchovávacích
registrov

Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.

Definovanie sériovej adresy zariadenia
Na definovanie jedinečnej sériovej adresy zariadenia potrebnej na
komunikáciu s kontrolným systémom nastavte parameter h10.
Toto je používateľský parameter, pozri časť "Ako sa používajú
a menia používateľské parametre" na strane 15.

Poznámka:
■

Z dôvodu ponuky rôznych chladičov s nainštalovanou
adresovou kartou sa nerozlišuje medzi vstupnými premennými
(so stavom "len čítanie") a výstupnými premennými (so stavom
"čítanie/zápis") a poznanie databázy a jej správa závisia od
konfigurácie kontrolného systému.

■

Z dôvodu všeobecného charakteru systému odpovedá adresová
karta rovnakým spôsobom na rôzne príkazy posielané
protokolom Modbus.

Návod na inštaláciu a použitie
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Odstraňovanie známych problémov

Databáza premenných
Systém BMS alebo kontrolný systém a chladič komunikujú pomocou
pevnej stanovenej skupiny premenných, tiež nazývaných adresové
čísla. Nižšie sa nachádzajú informácie, ktoré musíte poznať v
súvislosti s digitálnymi, celočíselnými a analógovými premennými, a
ktoré dokáže systém BMS alebo kontrolný systém čítať z a zapisovať
do adresovej karty chladiča.
Informácie a adresách všetkých priamych a používateľských
parametrov sa nachádzajú v časti "Prehľad priamych
a používateľských parametrov" na strane 14.

Alarm obvodu

1=kód alarmu A1, HP1
alebo LP1 činný
Len
0=žiaden činný
čítanie
kód alarmu

Adresa
Modbus

Typ
parametra(*)

41

D

Všeobecný alarm

1=kód alarmu FL
0=žiaden činný
kód alarmu

Len
čítanie

45

D

Alarm sondy NTC

1=kód alarmu E1, E2
alebo E3 činný
0=žiaden činný
kód alarmu

Len
čítanie

46

D

Vstup alarmu
prietokového
spínača

1=zopnutý
0=rozpojený

Len
čítanie

53

D

Vstup meniteľného
digitálneho
vstupu S7S

1=zopnutý
0=rozpojený

Len
čítanie

54

D

1=zopnutý
0=rozpojený

Vstup alarmu
nízkotlakového
spínača

1=zopnutý
0=rozpojený

Len
čítanie

56

D

Vstup meniteľného
digitálneho
vstupu S9S

1=zopnutý
0=rozpojený

Len
čítanie

57

D

Výstup
kompresora 1

1=zapnuté
0=vypnuté

Len
čítanie

59

Výstup
kompresora 2

1=zapnuté
0=vypnuté

Len
čítanie

Výstup čerpadla

1=zapnuté
0=vypnuté

Výstup spätného
ventila
Výstup alarmu

Len
čítanie

Keď je aktivované bezpečnostné zariadenie, zastavte jednotku a
skôr než zariadenie vynulujete, zistite, prečo bolo dané
bezpečnostné zariadenie aktivované. Za žiadnych okolností nie je
dovolené premosťovať bezpečnostné zariadenie alebo zmeniť jeho
hodnotu na inú, než aká bola nastavená vo výrobe. Ak sa príčina
problému nedá zistiť, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov
Daikin.
Symptóm 1: Zariadenie sa nezapne, ale rozsvieti sa kontrolka LED L

55

Nápravná činnosť

Nastavenie teploty je nesprávne.

Skontrolujte nastavenie regulátora.

Porucha elektrického napájania.

Skontrolujte napätie napájacieho
panelu.

Vypálená poistka alebo okruh
prerušený istiacim zariadením.

Skontrolovať poistky a istiace
zariadenia. Vymeňte poistky za
ten istý typ a veľkosť (viď kapitola
"Elektrická špecifikácia" na
strane 4).

Uvoľnené spoje.

Skontrolujte spoje elektrického
zapojenia a vnútorného
zapojenia jednotky.
Dotiahnite všetky voľné spoje.

Skratované alebo prerušené
vedenie.

Otestujte okruhy pomocou
testovacieho zariadenia
a v prípade potreby opravte.

D

Symptóm 2: Zariadenie sa nezapne, ale bliká kontrolka LED L
Možné príčiny

Nápravná činnosť
Diaľkový vypínač zapnite
alebo zablokujte jeho vstup.

D

Vstup diaľkového vypínača je
aktívny a je nastavený
v polohe vypnuté.

60

D

Časovač brániaci opakovanému
spúšťaniu je stále aktívny.

Obvod je možné po asi 4 minútach
znovu spustiť.

Len
čítanie

Kontrolný časovač je stále aktívny.
61

D

Obvod je možné po asi 1 minúte
znovu spustiť.

1=zapnuté
0=vypnuté

Len
čítanie

62

D

1=zapnuté
0=vypnuté

Len
čítanie

63

D

1=zapnuté
0=vypnuté

Čítanie/
zápis

64

(*) D=digitálny.
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Pred kontaktovaním predajcu výrobkov Daikin si podrobne prečítajte
túto kapitolu, pretože vám to ušetrí čas a peniaze.

Možné príčiny

Vstup
vysokotlakovej
alebo výstupnej
ochrany alebo
nadprúdového
alarmu

Zap. alebo vyp.

Pred začatím postupu na odstránenie problému je nutné jednotku
dôkladne skontrolovať a pokúsiť sa nájsť zrejmé vady ako sú
napríklad uvoľnené spojenia alebo vadné elektrické zapojenie.

Pri kontrole rozvodnej skrinky jednotky musí byť hlavný
vypínač jednotky vždy vypnutý.

Prehľad všetkých premenných, ktoré nie sú priame ani
používateľské parametre

Popis

Táto časť poskytuje užitočné informácie pre diagnostiku a nápravu
určitých problémov a chýb, ktoré sa u jednotky môžu vyskytnúť.

D

Symptóm 3: Zariadenie sa nezapne a kontrolka LED L sa nerozsvieti
Možné príčiny

Nápravná činnosť

Bolo aktivované niektoré z
nasledujúcich bezpečnostných
zariadení.
• Ochrana proti prepólovaniu fáz
• Nadprúdové relé (K*S)
• Tepelná ochrana výstupu (Q*D)
• Teplota vyparovania
• na termostate (S*T)
• Spínač prietoku (S10L)
• Vysokotlakový vypínač (S*HP)

Skontrolujte regulátor a pokračujte
podľa symptómu 4 "Bolo aktivované
niektoré z nasledujúcich
bezpečnostných zariadení" na
strane 19. Viď vysvetlenie
číslicového regulátora v kapitole
"Vynulovanie poplašných signálov"
na strane 13.

Jednotka je v stave poplašného
signálu následkom veľmi nízkej
teploty.

Skontrolujte regulátor a pokračujte
podľa symptómu 4 "Bolo aktivované
niektoré z nasledujúcich
bezpečnostných zariadení" na
strane 19. Viď vysvetlenie
číslicového regulátora v kapitole
"Vynulovanie poplašných signálov"
na strane 13.

Vstup diaľkového vypínača
je aktívny a je nastavený
v polohe vypnuté.

Diaľkový vypínač zapnite alebo
zablokujte jeho vstup.

Tlačidlá sú zablokované.
Používateľský parameter h09
je nastavený na hodnotu 0.

Odblokujte tlačidlá regulátora.

Návod na inštaláciu a použitie
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Symptóm 4: Bolo aktivované niektoré z nasledujúcich bezpečnostných
zariadení

Symptóm 4.6: Aktivovaná tepelná ochrana výstupu

Možné príčiny
Symptóm 4.1: Nadprúdové relé kompresora

Možné príčiny
Zlyhanie niektorej z fáz.

Nápravná činnosť
Skontrolujte poistky na
napájacom paneli alebo
zmerajte napájacie napätie.

Napätie je príliš nízke.

Zmerajte napájacie napätie.

Preťaženie motora.

Vynulovanie (reset). Ak porucha
pretrváva, kontaktujte najbližšieho
predajcu výrobkov Daikin.
VYNULOVANIE

Nápravná činnosť
Zvýšte prietok vody.

Nedostatok chladiva.

Skontrolujte na netesnosti a
v prípade potreby doplňte chladivo.

Jednotka pracuje mimo rozsah
prípustných prevádzkových hodnôt.

Skontrolujte prevádzkové
podmienky jednotky.

Vstupná teplota u vodného
výmenníka tepla je príliš nízka.

Zvýšte teplotu vody na vstupe.

Spínač prietoku nepracuje
alebo voda neprúdi.

Skontrolujte spínač prietoku
a vodné čerpadlo.
Po zvýšení tlaku sa nízkotlakový
spínač automaticky vynuluje, ale
regulátor je nutné vynulovať ručne.

Symptóm 4.3: Vysokotlakový vypínač

Možné príčiny

Po znížení teploty sa tepelná
ochrana automaticky vynuluje, ale
regulátor je nutné vynulovať ručne.

Symptóm 4.7: Aktivovaný vypínač prietoku

Možné príčiny

Nápravná činnosť

Prietok vody je príliš nízky.

Skontrolujte vodné čerpadlo.

VYNULOVANIE

Po zistení príčiny sa vypínač
prietoku automaticky vynuluje, ale
regulátor je nutné vynulovať ručne.

Symptóm 5: Jednotka sa okamžite po spustení prevádzky zastaví

Prietok vody k vodnému
výmenníku tepla je príliš nízky.

VYNULOVANIE

Skontrolujte prevádzkové
podmienky jednotky.

VYNULOVANIE

Stlačte červené tlačidlo na
nadprúdovom relé vo vnútri
spínacej skrinky. Regulátor
je stále nutné vynulovať.

Symptóm 4.2: Nízkotlakový vypínač

Možné príčiny

Nápravná činnosť

Jednotka pracuje mimo rozsah
povolených hodnôt.

Nápravná činnosť

Možné príčiny

Nápravná činnosť

Bolo aktivované niektoré
z bezpečnostných zariadení.

Skontrolujte bezpečnostné
zariadenie (viď "Bolo aktivované
niektoré z nasledujúcich
bezpečnostných zariadení" na
strane 19).

Napätie je príliš nízke.

Otestujte napätie napájacieho
panelu a v prípade potreby tiež
elektrickú časť jednotky (príliš
veľký pokles napätia následkom
vád v napájacích kábloch).

Symptóm 6: Jednotka beží trvalo a teplota vody zostáva vyššia
respektíve nižšia, než je teplota nastavená na regulátore
Možné príčiny

Nápravná činnosť

Nastavenie teploty na regulátore
je príliš nízke.

Skontrolujte a nastavte teplotu.

Ventilátor kondenzátora
nepracuje správne.

Skontrolujte voľné otáčanie
ventilátora. V prípade
potreby vyčistite.

Produkcia tepla vo vodovodnom
okruhu je príliš vysoká.

Chladiaci výkon jednotky je príliš
nízky. Kontaktujte najbližšieho
predajcu výrobkov Daikin.

Znečistený alebo čiastočne
zablokovaný kondenzátor.

Odstráňte všetky prekážky, vinutie
kondenzátora vyčistite kefou
a vyfúkajte.

Prietok vody je príliš vysoký.

Prepočítajte prietok vody.

Teplota vzduchu na vstupe
kondenzátora je príliš vysoká.

Teplota vzduchu nameraná
na vstupe kondenzátora
nesmie prekročiť 43°C.

VYNULOVANIE

Po znížení tlaku sa vysokotlakový
spínač automaticky vynuluje, ale
regulátor je nutné vynulovať ručne.

Symptóm 4.4: Aktivovaná tepelná ochrana ventilátora

Možné príčiny

Nápravná činnosť

Mechanická porucha (ventilátor
je zablokovaný).

Skontrolujte voľné otáčanie
ventilátora.

Prúdenie vzduchu v jednotke
je príliš nízke, alebo vonkajšia
teplota je príliš vysoká.

Dôkladne vyčistite vzduchový
výmenník tepla.

VYNULOVANIE

Dve fázy elektrického napájania
sú zapojené nesprávne.
Jedna fáza nie je zapojená správne.
VYNULOVANIE

Návod na inštaláciu a použitie
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Možné príčiny

Nápravná činnosť

Jednotka nebola správne upevnená.

Jednotku upevnite podľa popisu
v návode na inštaláciu.

Symptóm 8: Prietok vody je príliš nízky
Možné príčiny

Nápravná činnosť

Uzatvárací ventil nie je úplne
otvorený.

Úplne otvorte uzatvárací ventil.

V systéme je vzduch.

Vzduch vypustite.

Filter nie je čistý.

Filter vyčistite.

V okruhu sa nachádza prekážka.

Prekážku odstráňte.

Po poklese teploty sa tepelná
ochrana vynuluje automaticky.

Regulačný ventil tlaku nie
je dostatočne otvorený.

Otvorte ho viac.

Ak sa ochrana aktivuje často,
vymeňte motor, alebo kontaktujte
najbližšieho predajcu výrobkov
Daikin.

Vybraté čerpadlo nemá
dostatočný výkon.

Skontrolujte rozdiel tlaku ∆p
u čerpadla.
Nainštalujte výkonnejšie čerpadlo.

Symptóm 4.5: Aktivovaná ochrana proti prepólovaniu fáz

Možné príčiny

Symptóm 7: Nadmerný hluk a vibrácie jednotky

Nápravná činnosť

Symptóm 9: Čerpadlo je hlučné (kavitácia)
Možné príčiny

Nápravná činnosť

Prehoďte zapojenie dvoch
fáz elektrického napájania
(elektrikár s osvedčením).

Uzatvárací ventil nie
je úplne otvorený.

Skontrolujte zapojenie všetkých fáz.

V systéme je vzduch.

Vzduch vypustite.

Po prehodení dvoch fáz alebo
riadnom upevnení káblov
elektrického napájania sa ochrana
automaticky vynuluje, ale regulátor
je nutné vynulovať ručne.

Filter nie je čistý.

Filter vyčistite.

Predradený tlak a požadovaný tlak
vody nezodpovedajú pokynom
návodu na inštaláciu alebo
expanzná nádoba je prasknutá.

Prepočítajte hodnoty ako
je popísané v kapitole "Nastavenie
predbežného tlaku expanznej
nádoby" na strane 7 a "Naplnenie
vodou" na strane 8.

Úplne otvorte.
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Údržba

7

■ Vyčistite chladiace rebrá motora.

Aby bola prevádzkyschopnosť optimálna, je nutné pravidelne
uskutočňovať celú radu kontrol jednotky a elektrického zapojenia.
Keď sa jednotka používa pre účely klimatizácie, je nutné uskutočniť
popísané kontroly najmenej raz ročne. V prípade, že sa jednotka
používa na iné účely, kontroly je nutné uskutočňovať každé 4
mesiace.
Pred začatím akejkoľvek údržby alebo opravy vypnite istič
napájacieho panelu, vyberte poistky alebo otvorte
bezpečnostné a ochranné zariadenia jednotky.

■ Skontrolujte neobvyklé zvuky. Ak je ventilátor alebo motor
poškodený, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov
Daikin.
8

■ Skontrolujte kvalitu vody (parametre vzťahujúce sa ku kvalite
vody nájdete v návode na inštaláciu).
9

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa
týka takzvaný Kyoto protokol.
R407C
1652,5

(1)

Prietokový spínač
Uistite sa, či sa na lopatke prietokového spínača nehromadí
nečistota.

Dôležité informácie týkajúce sa použitého chladiva

GWP(1) hodnota:

Prívod vody
■ Skontrolujte, či je prívod vody dobre upevnený.

Jednotku nikdy nečistite vodou pod tlakom.

Typ chladiva:

Motor ventilátora

10

Vodný filter
Vodný filter vyčistite.

Požiadavky na likvidáciu odpadu

GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

V závislosti od európskej alebo miestnej legislatívy môžu byť
potrebné pravidelné kontroly úniku chladiva. Skontaktujte sa prosím
s miestnym predajcom, ktorý Vám poskytne viac informácií.

Demontáž jednotky, likvidácia chladiva, oleja a ostatných častí
zariadenia musí prebiehať v súlade s príslušnými miestnymi a
národnými predpismi.

Činnosti údržby
Elektrické zapojenie a
elektrikár s osvedčením.
1

napájanie

musí

kontrolovať

Vzduchový výmenník tepla
Pomocou kefy a vyfúkaním odstráňte z rebier výmenníka prach
a ostatné nečistoty. Vyfukovať smerom zvnútra jednotky. Pozor
na rebrá – neohýbať ich ani nepoškodiť.

2

Elektrické zapojenie a napájanie
■ Na miestnom paneli napájania skontrolujte napájacie
napätie. Napätie má zodpovedať napätiu uvedenému na
typovom štítku jednotky.
■ Skontrolujte prípojky a dôkladne ich zaistite.
■ Na miestnom napájacom paneli skontrolujte
prevádzku ističa a detektora uzemnenia.

3

správnu

Vnútorné zapojenie jednotky
Vizuálne skontrolujte spínaciu skrinku, či v nej nie sú uvoľnené
prípojky (svorky a komponenty). Elektrické komponenty nesmú
byť poškodené ani uvoľnené.

4

Uzemnenie
Uistite sa, že vodiče uzemnenia sú zapojené správne a že
uzemňovacie svorky sú dobre dotiahnuté.

5

Chladiaci okruh
■ Skontrolujte netesnosti vo vnútri jednotky. Ak objavíte
netesnosti, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov
Daikin.
■ Skontrolujte prevádzkový tlak jednotky.
"Zapnutie jednotky" na strane 12.

6

Viď

odstavec

Kompresor
■ Skontrolujte únik oleja. Ak zistíte únik oleja, obráťte sa na
najbližšieho predajcu výrobkov Daikin.
■ Skontrolujte neobvyklé zvuky a vibrácie. Ak je kompresor
poškodený, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov
Daikin.
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Prehľad ponuky

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D
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D

C

D

C

D
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C

D

C

D

C

D

C

D

Ponuka hodnôt nameraných senzormi
(b01/b02/b03)

B

B

C

A

B=

D

C

D potvrdiť
A= zrušiť

2"

C

D
2"

C

D
2"

Vybrať a čítať parameter

C/
D

A

5"

B
B

B
5"
A+B
/
S

A
C

D

A
Hlavný
displej

Zadať heslo

Nastaviť
hodnoty s-p
alebo úrovne
l-p(*)
parametrov

Vybrať
skupinu
parametrov

Vybrať
parameter

Čítať
a zmeniť
parameter

(*) Funkcia l-p sa nepoužíva.
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