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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

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

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

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

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

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

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of July 2010

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

19 **
20 **
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25 **
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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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Priročnik za montažo
in uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup klima naprave Daikin.
PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO PREBERITE TA
NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH. SPRAVITE JIH NA
VARNO MESTO, KER JIH BOSTE POTREBOVALI TUDI
V PRIHODNJE.
NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE
ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE
NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.
ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE
MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO
OBRNITE NA PRODAJALCA DAIKIN.
Pred spreminjanjem parametrov
"Delovanje" na strani 10.

preberite

poglavje

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so
prevodi navodil v izvornem jeziku.
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno
z otroki), ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če
jo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za
uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.
Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne puščajte brez
nadzora.
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Uvod
Ta navodila za uporabo se nanašajo na kompletne zračno hlajene
vodne hladilnike Daikin serije EUWA(*)-KBZ. Te enote so namenjene
za zunanjo montažo in se uporabljajo za hlajenje. Enote so na
razpolago v 7 standardnih velikostih v obsegu od 5 do 24 Hp. Vsi
modeli so na razpolago v 3 izvedbah, ki se razlikujejo v
opremljenosti.
Enote EUWA(*) je možno kombinirati z ventilatorskimi konvektorji
Daikin oz. enotami za ravnanje z zrakom za potrebe klimatizacije.
Uporabljajo se lahko tudi za dovajanje vode za procesno hlajenje.
Priročnik opisuje postopke za razpakiranje, montažo in priključevanje
enot EUWA(*) kot tudi navodila za ustrezno delovanje in vzdrževanje
enote in služi za pomoč v primeru težav.
(*) = N, P, B

Možnosti in funkcije
Za popoln seznam tehničnih podatkov, možnosti in funkcij glejte
knjižico s tehničnimi podatki.

Možnosti
■

Uporaba glikola za temperaturo ohlajene vode do –10°C ali
–5°C.

■

MODBUS za povezavo BMS (dodatna naslovna kartica
EKAC10C)(1)

■

Daljinski uporabniški vmesnik (dodatni komplet EKRUMCA).
(Potrebna je namestitev dodatne naslovne kartice EKAC10C.)(1)

Funkcije
■

Breznapetostni kontakti
- splošno delovanje
- alarm
- delovanje kompresorja 1
- delovanje kompresorja 2

■

Spremenljivi daljinski vhodi
Naslednje funkcije lahko dodelite skupaj 2 digitalnima vhodoma.
- daljinski zagon/zaustavitev
- dvojna nastavitvena točka

(1) Če se EKAC10C uporablja v kombinaciji z uporabniškim daljinskim
upravljalnikom EKRUMCA, MODBUS-a za povezavo BMS ni mogoče
uporabljati.
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Tehnične specifikacije
Enote za enojno zanko
Enota (Hp)
Izvedba

N

Izmere VxŠxG
Masa
• masa stroja
• delovna masa
Priključki
• dovod vode
• odvod vode
Notranja količina vode
Ekspanzijska posoda
• Prostornina
• Predtlak
Varnostni ventil
vodne zanke

5
P

150
152

168
171

(l)

2

1-1/4”
1-1/4”
3

(l)

—
—

(kg)

229
232

59

3

1-1/4”
1-1/4”
3

12
1,5

12
1,5

—
—

—

1x3,0

1x3,0

N

16
P

B

MBSP

(bar)

B

180
239

10
P

N

1230x1290x734
215
218

MBSP

(bar)

8
P

N

1230x1290x734

(mm)

(kg)

B

B

1450x1290x734
241
300

245
248

259
262

59

3

1-1/4”
1-1/4”
3

12
1,5

12
1,5

—
—

—

1x3,0

1x3,0

N

20
P

B

12
P

N

B

1450x1290x734
271
330

248
251

262
265

274
335

59

3

1-1/4”
1-1/4”
4

60

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

N

24
P

B

Enote za dvojno zanko
Enota (Hp)
Izvedba

Izmere VxŠxG
Masa
• masa stroja
• delovna masa
Priključki
• dovod vode
• odvod vode
Notranja količina vode
Ekspanzijska posoda
• Prostornina
• Predtlak
Varnostni ventil
vodne zanke

1321x2580x734

(mm)

430
436

448
457

(l)

6

2”
2”
9

(l)

—
—
—

(kg)
(kg)

MBSP
MBSP

(bar)
(bar)

1541x2580x734
440
525

490
496

508
518

65

6

2”
2”
10

12
1,5

12
1,5

—
—

1x3,0

1x3,0

—

Razpon delovanja

1541x2580x734
520
586

496
503

514
524

526
592

66

7

2”
2”
10

66

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

Glavni sestavni deli (Glejte sliko 1)
Prikazana enota = EUWAB12KBZW1.
1

Kondenzator

Funkcija kondenzatorja je sprememba stanja hladilnega
sredstva iz plinskega v tekoče. S pomočjo plina v izparilniku
pridobljena toplota se izpusti skozi kondenzator v zrak, para pa
kondenzira v tekočino.
2

Kompresor

Kompresor deluje kot črpalka in poganja hladilno sredstvo v
hladilni zanki. Stiska paro hladilnega sredstva, ki prihaja iz
izparilnika, pri tlaku, pri katerem jo je s kondenzatorjem lahko
utekočiniti.
3

Filter za hladilno sredstvo

Filter, montiran za kondenzatorjem, odstrani male delce iz
hladilnega sredstva in tako prepreči zamašitev cevi.
4

A

Zunanja temperatura

a

Standardno (voda)

b

Dodatno (glikol)

°C DB

°C suhi termometer

LEWT

Temperatura vode, ki izhaja iz uparjalnika

5

Izparilnik

Glavna funkcija izparilnika je odvzem toplote iz vode, ki teče
skozenj. To se izvede s pretvorbo hladilne tekočine, ki prihaja iz
kondenzatorja, v hladilni plin.

Območje delovanja za hitro znižanje
Zaščitite vodno zanko pred zmrzaljo.
Ko enote delujejo pod –5°C in so nameščene v vetrovnem
okolju, jih je treba opremiti z zaščito pred vetrom.

Ekspanzijski ventil

Iz kondenzatorja izhajajoče tekoče hladilno sredstvo vstopa
v izparilnik skozi ekspanzijski ventil. Ekspanzijski ventil privede
hladilno sredstvo do takšnega tlaka, pri katerem ga je možno
upariti z izparilnikom.

6

Tlačni priključek za zanko hladilnega sredstva

Te odprtine omogočajo merjenje tlaka hladilnega sredstva v
ceveh.
7

Ventil za polnjenje

Omogoča polnjenje zanke s hladilnim sredstvom.
8

Spoj za dovod/odvod vode

Spoj za dovod/odvod vode omogoča enostavno priključitev
enote na vodno zanko enote za ravnanje z zrakom ali
industrijsko opremo.
Priročnik za montažo in uporabo
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9

Črpalka (samo EUWAP, EUWAB)

10

Regulacijski tlačni ventil

26

Črpalka poganja vodo v zanki.

Stikalo pretoka

Stikalo pretoka meri pretok v vodni zanki. V primeru, da pretok
ne doseže najmanjše vrednosti dovoljenega pretoka vode, se
enota zaustavi.

Regulacijski tlačni ventil se uporablja za regulacijo pretoka vode

v sistemu.
11

Rezervoar je tako zaščiten pred eksplozijo. To varnostno
delovanje ne vpliva na delovanje enote.
28

Vmesni rezervoar (samo EUWAB)

Odvodni ventil

Ko temperatura postane zopet normalna, se zaščita samodejno
ponastavi, krmilnik pa je treba ponastaviti ročno.
29

Odvodni ventil dovoljuje celotni izpust vode iz vodnega sistema
hladilnika med vzdrževanjem ali v primeru zaustavitve.
14

Tlačni priključki za vodno zanko

S pomočjo 3 tlačnih priključkov je možno odkriti vsako blokado
v vodni zanki ali napako v delovanju črpalke.
Odprtino U 7/16 za tlačni priključek je možno uporabiti za priklop
merilne naprave za merjenje tlaka črpalke in padca tlaka
izparilnika. Pretok vode je možno izvesti iz merjenja teh tlakov
(glejte "Slike značilnosti tlaka" na strani 10).
17

18

Energetska zanka
• Faza
• Frekvenca
• Napetost
• Dovoljeno odstopanje
napetosti
• Priporočene
varovalke

2

(%)

±10

Meritev na nizkotlačni strani kompresorja.

4

EUWAN

(A)

20

25

25

32

40

50

63

EUWAP+B

(A)

20

25

32

40

50

50

63

Ko je aktivirano, se samodejno ponastavi, krmilnik pa je treba
ponastaviti ročno.

samo za enote

Priključek na omrežje (L1, L2, L3, N, PE)

Glavno stikalo (S12M)

Stikalo za črpalko (S21P)

Digitalni krmilnik (A1P)

Ureja delovanje enote.
5

V/I (vhodno/izhodna) kartica tiskanega vezja (A2P)

V/I kartica tiskanega vezja (A2P) se uporablja za priključitev
notranjega in zunanjega ožičenja. Vključuje tudi nekatere
funkcije krmiljenja in varovanja.
6

Mehki zagon (A5P) (opcijsko samo za 5~12 Hp)

Mehki zagon zmanjšuje zagonski tok kompresorja.

Visokotlačno stikalo

Visokotlačno stikalo je montirano na izpustni cevi enote in meri
tlak kondenzatorja (tlak na izstopu iz kompresorja). Ko je tlak
previsok, se aktivira tlačno stikalo. Enota se zaustavi.

24

S tem stikalom lahko črpalko preklapljamo med samodejnim
(krmiljeno iz krmilnika) ali ročnim načinom (za potrebe
vzdrževanja).

Meritev na visokotlačni strani kompresorja.

Varnostne naprave (Glejte sliko 1)

20

To stikalo prekine napajanje enote.
3

Temperaturno tipalo za dovod vode

Merilnik visokega tlaka (opcijsko)

25

(V)

3N~
50
400

16

Energetski kabli iz lokalne napajalne plošče se uvedejo skozi
predvidene odprtine.

Manometer

22

12

Glejte vezalni načrt, dobavljen z enoto.
1

Kroglični ventil

Merilnik nizkega tlaka (opcijsko)

10

(Hz)

Filter, nameščen pred črpalko, odstranjuje iz vode umazanijo in
s tem preprečuje okvaro črpalke ali blokiranje izparilnika. Vodni
filter je treba redno čistiti.

21

24

8

s 16~24 Hp)

Meritev temperature dovoda vode se uporablja v krmilniku in
sicer za regulacijo temperature odvodne vode.

23

5

Glavni sestavni deli (Glejte sliko 2) (

Manometer omogoča odčitavanje dejanskega vodnega tlaka pri
dovajanju.
20

Enota (Hp)

Vodni filter

Kroglični ventil je nameščen pred in za vodnim filtrom in
omogoča čiščenje filtra brez praznjenja vodne zanke.
19

Električne specifikacije

Ventil za odzračevanje

Preostali zrak v sistemu hladilne vode se samodejno odstrani
preko ventila za odzračevanje.
16

Zaščita pred zmrzovanjem (opcijsko)

Grelniki zaščitijo sistem hladilne vode pred zmrzovanjem.

Ventil za polnjenje (samo EUWAP, EUWAB)

Preko tega ventila je možno vodno zanko napolniti z vodo.
15

Temperaturno tipalo za odvod vode

Temperaturno tipalo odvodne vode meri temperaturo vode na
odvodu izparilnika. Varovalna naprava zaustavi enoto, če je
temperatura hladilne vode prenizka, in tako prepreči zmrzovanje
vode med obratovanjem.

Vmesni rezervoar zmanjšuje spremembe temperature vode v
vodni zanki. To preprečuje pogoste zagone in zaustavitve
kompresorja.
13

Varnostni ventil (samo EUWAP, EUWAB)
Varnostni ventil preprečuje naraščanje vodnega tlaka nad 3 bare.

Ekspanzijska posoda (samo EUWAP, EUWAB)

Voda v vodni zanki se razširja z naraščanjem temperature.
Ekspanzijska posoda uravnava spremembe tlaka s
spreminjanjem temperature vode tako, da dopušča spreminjanje
prostornine vode.
12

27

Varnostne naprave (Glejte sliko 2) (

samo

za

enote

s 16~24 Hp)
5

V/I (vhodno/izhodna) kartica tiskanega vezja (A2P)

Nizkotlačno stikalo

V/I kartica tiskanega vezja (A2P) vsebuje zaščito pred povratno
fazo.

Nizkotlačno stikalo je montirano na sesalni cevi enote in meri
tlak izparilnika (tlak na vstopu v kompresor). Ko je tlak prenizek,
se aktivira tlačno stikalo. Enota se zaustavi.

Zaščita pred povratno fazo deluje, če so vse 3 faze napajanja
pravilno priključene. Če faza ni priključena ali če sta 2 fazi
zamenjani, enota ne more pričeti z delovanjem.

Termična zaščita izpusta (splošna varnostna naprava)

Termična zaščita izpusta se aktivira, ko je temperatura
hladilnega sredstva, ki zapušča kompresor, prevelika. Enota se
zaustavi.
EUWA(*)5~24KBZW1
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Termična zaščita motorja ventilatorja (Q11F, Q12F, Q21F, Q22F)

Motorji ventilatorjev so opremljeni s termično zaščito. Zaščita
deluje, ko je temperatura previsoka. Ko se temperatura vrne na
normalno vrednost, se zaščita samodejno ponastavi.
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8

Pretokovni rele kompresorja (K4S, K5S)

Pretokovni rele v primeru preobremenitve, izpada faze ali
prenizke napetosti ščiti motor kompresorja. Rele je tovarniško
nastavljen, nastavitve pa ni možno spreminjati. Po delovanju je
treba pretokovni rele ponastaviti na stikalni omari, krmilnik pa je
treba ponastaviti ročno.
9

Pretokovni rele črpalke (K6S)

Pretokovni rele v primeru preobremenitve, izpada faze ali
prenizke napetosti ščiti motor črpalke. Rele je tovarniško
nastavljen, nastavitve pa ni možno spreminjati. Po delovanju je
treba pretokovni rele ponastaviti na stikalni omari, krmilnik pa je
treba ponastaviti ročno.
10

Varovalka krmilnega vezja (F1U)
Varovalka krmilnega vezja v primeru kratkega stika ščiti kable

krmilnega vezja in komponente krmilnika.
11

Varovalka krmilnega vezja (F4)

Varovalka krmilnega vezja v primeru kratkega stika ščiti kable
grelnika za zaščito pred zmrzovanjem.
12

Varovalka digitalnega krmilnika (F3U)

Varovalka v primeru kratkega stika ščiti kable digitalnega
krmilnika in sam krmilnik.

Q1D,Q2D............... Termična zaščita izpusta – zanka 1, zanka 2
Q11F,Q12F ............ Termična zaščita ventilatorja – zanka 1
Q21F,Q22F ............ Termična zaščita ventilatorja – zanka 2
R3T........................ Temperaturno tipalo za dovod vode v izparilnik
R4T........................ Temperaturno tipalo za odvod vode iz izparilnika
R6T........................ Tipalo temperature okolice
R7T,R8T ................ Tipalo temperature navitja za zanka 1, zanka 2
S1HP,S2HP ........... Visokotlačno stikalo – zanka 1, zanka 2
S4LP,S5LP ............ Nizkotlačno stikalo – zanka 1, zanka 2
S7S............... * ...... Stikalo za daljinsko izbiro hlajenja/ogrevanja ali
dvojne nastavitvene točke
S9S............... * ...... Stikalo za daljinski zagon/zaustavitev ali dvojno
nastavitveno točko
S10L ...................... Stikalo pretoka
S12M ..................... Glavno ločilno stikalo
S21P...................... Stikalo za črpalko: ročno/samodejno
TR1........................ Trafo 230 V ➞ 24 V za napajanje tiskanega
vezja krmilnika
TR2........................ Trafo 230 V ➞ 24 V za napajanje V/I kartice
tiskanega vezja (A2P)
X1~82A/B/M .......... Konektorji
Y1R,Y2R................ Povratni ventil – zanka 1, zanka 2

Notranja vezava – tabela sestavnih delov
Glejte notranji vezalni načrt, dobavljen z enoto. Uporabljene kratice
so naslednje:
A1P ........................Kartica tiskanega vezja: tiskano vezje krmilnika
A2P ........................Kartica tiskanega vezja: V/I (vhodno/izhodno)
tiskano vezje
A3P ............. ** .......Kartica tiskanega vezja: naslovna kartica
za BMS
A5P ............. ** .......Mehki zagon za zanko 1
A7P ............. ** .......Kartica tiskanega vezja: daljinski uporabniški
vmesnik
A71P ......................Kartica tiskanega vezja: napajalna kartica
A72P ......................Kartica tiskanega vezja: daljinski uporabniški
vmesnik
C1,C2,C3,C4..........Kondenzatorji za motorje ventilatorjev
E1H,E2H ................Grelnik okrova motorne gredi za zanko 1,
zanko 2
E3H,E4H ..... ** .......Ogrevalni trak izparilnika
E5H ...............* .......Zunanji grelnik
E6H ............. ** .......Grelnik vmesnega rezervoarja
F1,F2,F3....... # .......Glavne varovalke enote
F4 ...........................Varovalka za V/I kartico tiskanega vezja
in ogrevalni trak izparilnika
F5 ............... ## .......Varovalka s prenapetostno zaščito
(opcijsko za BMS)
F6 ...............(#) .......Varovalka za motor črpalke
F7,F8......................Varovalka za zanko motorja ventilatorja 1,
zanko 2
F1U ........................Varovalka za V/I kartico tiskanega vezja
F3U ........................Varovalka za tiskano vezje krmilnika
H3P ...............* .......Svetlobni indikator alarma
H4P ...............* .......Svetlobni indikator delovanja kompresorja 1
H5P ...............* .......Svetlobni indikator delovanja kompresorja 2
H6P ...............* .......Svetlobni indikator delovanja
K1M,K2M ...............Zanka kontaktorja kompresorja 1, zanka 2
K4S,K5S.................Pretokovni rele – zanka 1, zanka 2
K6S ............ (*) .......Pretokovni rele črpalke
K1P ............ (*) .......Kontaktor črpalke
M1C,M2C ...............Motor kompresorja – zanka 1, zanka 2
M11F,M12F.............Motor ventilatorja – zanka 1
M21F,M22F ............Motor ventilatorja – zanka 2
M1P........................Črpalka motorja (samo modela P in B)
PE ..........................Priključek na glavno ozemljilo
Priročnik za montažo in uporabo
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Ni vključeno v standardni enoti
Opcija ni možna

Opcija je možna

Obvezno

#

##

Ni obvezno

*

**

( ) Velja za enoto brez vgrajene črpalke

Montaža enote
Izbira mesta montaže
Enota naj bo montirana na mestu, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
1

Temelji morajo biti takšni, da med obratovanjem ne nastanejo
vibracije in hrup.

2

Okoli enote je dovolj prostora za njeno vzdrževanje, zagotovljen
je tudi minimalni prostor za dovod in odvod zraka.
Če je več enot montiranih ena zraven druge, je potrebno
upoštevati minimalni prostor za vzdrževanje.

3

Ni požarne nevarnosti zaradi uhajanja vnetljivih plinov.

4

Poskrbite, da voda ne bo mogla povzročati poškodb na mestu
montaže, in sicer tako, da v temelje dodate drenažne cevi, ki
preprečujejo zadrževanje vode v konstrukciji.

5

Mesto za montažo enote izberite tako, da niti izstop zraka niti
hrup, ki ga enota povzroča, ne motita nikogar.

6

Zagotovite, da vstop in izstop zraka nista usmerjena proti glavni
smeri vetra. Čelni veter moti delovanje enote. Če je potrebno,
z vetrobranom zaprite pot vetru.

7

V krajih z močnim sneženjem si izberite takšno mesto montaže,
kjer sneg ne bo vplival na delovanje enote.

Oprema ni namenjena za uporabo v potencialno eksplozivnem
okolju.

EUWA(*)5~24KBZW1
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Dimenzije

Preverjanje vodnih zank

Glede dimenzij enote glejte shematski prikaz, dobavljen z enoto.

Enote so opremljene s priključki za dovod in odvod vode iz vodne
zanke. Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati
pooblaščeni tehnik, ki mora pri tem upoštevati vse evropske in
nacionalne predpise.

Prostor za vstop zraka B1/B2
Prostor za izstop zraka ≥3 m
Prostor za vzdrževanje

Preden nadaljujete z montažo enote, preverite naslednje:

Pregledi in rokovanje z enoto

Samo za izvedbo EUWAN

Enote so pakirane v lesen okvir in naložene na lesene palete.

■

Obtočna črpalka mora biti nameščena tako, da izpušča vodo
neposredno v toplotni izmenjevalnik vode.

Ob dobavi je treba enoto pregledati in takoj sporočiti kakršnokoli
poškodbo agentu prevoznika.

■

V vodno zanko vgradite ustrezna varovala, da bi zagotovili, da
tlak vode ne bo presegel maksimalnega dovoljenega delovnega
tlaka (10 barov).

Pri rokovanju z enoto upoštevajte naslednje:
Lomljivo, previdno ravnajte z enoto.

1

Za vse izvedbe
Enota

mora

stati

pokonci,

da

bi

preprečili

poškodbe

kompresorja.
2

Če je le mogoče, enoto dvignite z dvigalom in 2 trakovoma, skladno
z navodili, nalepljenimi na enoti.

3

Ko enoto dvigate z dvigalom, vedno uporabite zaščito, ki prepreči
poškodbo traku, ter pazite na položaj težišča enote.

4

Enoto postavite v njeni originalni embalaži čim bližje mestu montaže,
da bi preprečili morebitne poškodbe med premikanjem.

■

Če filtrskega pribora ne namestite, lahko resno
poškodujete enoto.
■

Najnižje točke sistema morajo biti opremljene s pipami za
praznjenje, ki med vzdrževanjem ali zaustavitvijo enote
omogočajo popolno izpraznitev zanke. Čep za izpust omogoča
izpust vode iz sistema hladilne vode.

■

V najvišjih točkah mora sistem imeti zračne odprtine. Odprtine
morajo biti v servisno lahko dostopnih točkah. Sistem hladilne
vode ima samodejni izpust zraka.

■

Prepričajte se, da deli, nameščeni na obstoječem cevovodu,
prenesejo vsaj seštevek odpiralnega tlaka varnostnega ventila +
statično višino črpalke.

Razpakiranje in postavitev enote
1

Z enote odstranite leseno embalažo.

2

Odstranite vijake, s katerimi je enota pritrjena na paleto.

3

Enoto je treba montirati na trden podolžni temelj (okvir iz
jeklenih gredi ali betonski nosilci).

4

Enoto pritrdite s štirimi sidrnimi vijaki M12.

5

Prepričajte se, da je enota v obeh smereh položena vodoravno.

6

■ Za EUWAP in EUWAB: 6 barov.

1

Okrog temeljev pripravite drenažni kanal za odvod
odtočne vode iz okolice enote.

2

Če je enoto treba montirati na strehi, preverite njeno
trdnost in njene sposobnosti odvajanja odpadnih
vod.

3

Če morate enoto montirati na konstrukcijo, v razdalji
150 mm montirajte vodotesno ploščo, da tako
preprečite vdiranje vode, ki prihaja izpod enote.

4

informacije

o

uporabljenem

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti v
Kjotskem protokolu. Plinov ne izpuščajte v ozračje.
Tip hladiva:

R407C

GWP(1)

1652,5

(1)

vrednost:

GWP = potencial globalnega segrevanja

Količina hladiva je navedena na nazivni ploščici enote.

EUWA(*)5~24KBZW1
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■ Za EUWAN: odvisno od izbrane črpalke in varnostnega
ventila.

Priključevanje vodnih zank
Vodni priključki morajo biti narejeni skladno s shemo, dobavljeno
z enoto, in pri tem upoštevati dovode in odvode za vodo.
Pazite, da pri povezovanju cevi enote ne uporabite
prevelike sile, saj jih v tem primeru lahko poškodujete.
Poškodbe cevi lahko povzročijo napake v delovanju enote.

V primeru zunanje montaže, preverite, ali je gibljiva
drenažna cev priključena na spoj (Ø16).

Če enota obratuje na temperaturi okolice pod –5°C, morate
enoto montirati na zavetrni strani. Če to ni mogoče, morate
montirati vetrobran.

Pomembne
hladivu

Z enoto je dobavljen komplet z 2 krogličnima ventiloma in 1
filtrom. Glede lokacije kompleta v enoti glejte shematski prikaz in
nalepko na čelni strani enote. Namestite ta komplet na dovodu
vode v enoto. Glejte sliko 3.

Če v vodne zanke prodrejo zrak, vlaga ali prah, lahko nastopijo
težave. Zato pri priključevanju vodnih zank vedno upoštevajte
naslednje:
1

Uporabljajte samo čiste cevi.

2

Ko odstranjujete opilke, držite cevi obrnjene navzdol.

3

Pokrijte konec cevi, ko jo vtikate skozi steno, tako da vanjo ne vstopi
umazanija.

4

Uporabite dobro sredstvo za tesnjenje navojev na spojih. Tesnilo
mora biti obstojno na tlak in temperature v sistemu in mora biti
odporno na uporabo glikola v vodi.

5

Ker je medenina mehek material, uporabite ustrezno orodje za
priključitev vodne zanke. Neustrezno orodje povzroči poškodbo cevi.
Glejte sliko 3.
1

Za pritrditev cevi hladilnika

2

Za priključitev krogličnega ventila

Priročnik za montažo in uporabo
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Polnjenje vode, pretok in kakovost

Specifikacija kakovosti vode

Za vse izvedbe

krožeča voda

Za zagotavljanje pravilnega delovanja enote se zahteva vsaj
najmanjša količina vode v sistemu, pretok vode skozi izparilnik pa
mora biti v obratovalnih mejah, navedenih v tabeli.
Enota (Hp)

Najmanjša
količina vode (l)(*)

Najmanjši pretok
vode (l/min)

Največji pretok
vode (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 = razlika temperature hlajenja (glejte "Določanje temperaturne razlike hlajenja"
na strani 15).

Samo za izvedbi EUWAP, EUWAB
Priključek manometrov na vodno zanko (lokalna dobava)

Postavke za kontrolo

pH

pri 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

korozija + apnenec

Električna
prevodnost

[mS/m]
pri 25°C

<40

<30

korozija + apnenec

–

Kloridni ion

[mg Cl /l]

<50

<50

korozija

Sulfatni ion

[mg SO42–/l]

<50

<50

korozija

M-lužnost
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

apnenec

Skupna trdota

[mg CaCO3/l]

<70

<70

apnenec

Trdota kalcija

[mg CaCO3/l]

<50

<50

apnenec

[mg SiO2/l]

<30

<30

apnenec

korozija + apnenec

Silikatni ion

Upoštevane postavke

Železo

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Baker

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

korozija

Sulfidni ion

[mg S2–/l]

ni možno odkriti

ni možno odkriti

korozija

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korozija

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

korozija

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

korozija

—

—

korozija + apnenec

Amonijev ion
Ostanek klorida

Za regulacijo pretoka vode je zaželeno je poznati statično višino nad
črpalko (glejte "Zagon črpalke" na strani 10). Zato je na tlačne
priključke treba montirati manometre ali diferencialne manometre.

Največja dovoljena montažna višina v odvisnosti
od količine vode.
Upoštevajte naslednje omejitve:
Če je EUWA montirana na najvišji točki sistema, potem ni treba
upoštevati razlike v višini.
Če EUWA ni montirana na najvišji točki sistema, glejte sliko 7 in
preberite največjo dovoljeno višinsko razliko v odvisnosti od količine
vode.
npr.: če je količina vode=180 l, je največja dovoljena višinska razlika
9 m.

Prosti karbid
Kazalnik stabilnosti

Hladilniki se lahko uporabljajo le v zaprtih vodnih sistemih.
Uporaba v odprtih vodnih sistemih lahko privede do
prekomerne korozije vodovodnih cevi.
Če po določenem času izpustite vodo iz vodnega sistema,
izperite komoro črpalke z demineralizirano vodo. S tem
preprečite blokado pogonskega kolesa zaradi posušenih
nečistoč.
To naredite s pomočjo izpustne pipe na črpalki. Nekajkrat
napolnite in izpraznite črpalko, dokler odstranjena voda ni
popolnoma čista. Priključki naj bodo zaprti, da tako
preprečite vstop korozije in umazanije v vodni sistem.
1

2

Nastavitev predtlaka na ekspanzijski posodi
Predtlak (Pg) ekspanzijske posode je treba nastaviti pred polnjenjem
sistema z vodo ali vodno-glikolno raztopino v odvisnosti od največje
razlike v montažni višini (H).

potek, ko je
dovodna voda izven kriterijev

3
4

1

Odvod vode

2

Pogonsko kolo

3

Dovod vode

4

Odvodna pipa

Za to operacijo uporabite suh stisnjen zrak ali dušik.
Predtlak (Pg), ki naj se nastavi, se izračuna takole:
Pg=(H/10+0,3) bar

Dovoljena je uporaba glikola, vendar njegova količina ne
sme preseči 40% prostornine. Višja uporaba glikola lahko
povzroči okvaro nekaterih hidravličnih komponent.

H=največja montažna višina zanke nad enoto EUWA (m)

Priročnik za montažo in uporabo

7

EUWA(*)5~24KBZW1

Kompletni zračno hlajeni vodni hladilniki
4PW61653-1 – 07.2010

4PW61653-1_digital_SL.book Page 8 Thursday, August 26, 2010 2:30 PM

Polnjenje vode

Zunanje ožičenje

Za vse izvedbe
1

Priključite dovod vode na ventil za polnjenje in praznjenje

2

Odprite regulacijski tlačni ventil (samo za EUWAP in EUWAB) in
zaporne ventile

3

Uporabite ventile za odzračevanje na enoti in ventile za
čiščenje, montirane na najvišjih mestih zanke, da tako odstranite
ves zrak, ko polnite sistem.

Samo za izvedbi EUWAP, EUWAB

Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati
pooblaščeni električar. Pri tem mora upoštevati vse
evropske in nacionalne predpise.
Zunanje ožičenje mora biti izvedeno skladno z vezalnim
načrtom, dobavljenim z enoto, in spodnjimi navodili.
Uporabite ločeno napajalno zanko. Nikoli ne delite vira
napajanja z drugo napravo.

Tabela sestavnih delov
Glejte vezalni načrt, dobavljen z enoto.

Vodo je treba polniti toliko časa, da sistem doseže želeno vrednost
tlaka (Pr). Tlak lahko preberete na manometru.
Vrednost želenega vodnega tlaka (Pr) je odvisna od celotne količine
vode v sistemu in tlaka v ekspanzijski posodi (glejte prejšnje
poglavje).
Glejte sliko 7 – Zahtevan vodni tlak v odvisnosti od količine vode in
predtlaka:
A

Količina vode (l)

B

Višinska razlika pri montaži (m)

C

Predtlak

D

Tovarniška nastavitev (1,5 bara)

1.

Izračunajte količino vode celotnega sistema.

2.

Preverite sliko 7, kjer vodoravna črta nastavljenega predtlaka (Pg)
seka navpično črto količine vode v sistemu.

3.

Glede na črte na sliki, v presečišču preberite zahtevan vodni tlak
(Pr).

Primer 1

Zahteve za napajalno zanko in kable

Celotna količina vode v sistemu=130 l
Najvišja točka zanke nad EUWA=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bara
Pr=±2,0 bara
OPOMBA

Med montažo je treba priključiti naslednje elemente:
N ............................ Nevtralni vodnik
P............................. Glavno ozemljilo
F1,F2,F3 ................ Glavne varovalke (lokalna dobava, obvezno)
H3P ........................ Svetlobni indikator alarma (lokalna dobava,
ni obvezno)
H5P,H6P ................ Svetlobni indikator za kompresorsko zanko 1,
zanko 2 (lokalna dobava, ni obvezno)
S7S ........................ Stikalo za izbiro hlajenja/ogrevanja ali dvojne
nastavitvene točke (lokalna dobava, ni obvezno)
S9S ........................ Stikalo za daljinsko izbiro hlajenja/ogrevanja ali
dvojne nastavitvene točke (lokalna dobava,
ni obvezno)
E5H ........................ Zunanji grelnik (lokalna dobava, opcijsko)
X2M(E5H) .............. Sponke za priključek zunanjega grelnika
(opcijsko)
--- ........................... Zunanje ožičenje

V tem primeru pustite tovarniško nastavljen predtlak
1,5 bara. V tem primeru mora biti začetno nastavljen
vodni tlak ±2,2 bara.

Za priključitev enote mora biti na razpolago napajalna zanka. Ta
zanka mora biti zaščitena z ustrezno varovalno napravo, tj. počasno
talilno varovalko v vsaki fazi in detektorjem uhajanja toka v zemljo.
Največje dimenzije kabla (mm2) najdete v tabeli.
Opis

Legenda

Energetski vodi

L1, L2, L3, N

10

Glavni ozemljilni kabel

PE

10

OPOMBA

5~24 Hp

Izberite energetski kabel v skladu z veljavnimi
lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Primer 2
Celotna količina vode v sistemu=190 l

Izklopite glavno ločilno stikalo, preden izvedete priključke.

Najvišja točka zanke nad enoto EUWA=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bara

Za enote opremljene z zaščito pred zmrzovanjem:

Pr=±1,7 bara

Pazite na to, da se ob izklopu glavnega ločilnega stikala
grelniki izklopijo samodejno. Zato je v hladnih mesecih
treba vklopiti glavno stikalo.

OPOMBA

V tem primeru ni dovoljen tovarniško nastavljen
predtlak 1,5 bara.

Napajalni priključek
1

Izolacija cevovoda
Celotna vodna zanka, vključno z vsemi cevovodi, mora biti izolirana,
da se prepreči nastajanje kondenza in zmanjšanje zmogljivosti
hlajenja.
OPOMBA

2

Z ustreznim kablom priključite električni tokokrog na sponke N,
L1, L2 in L3 glavnega stikala, kot je prikazano na vezalnem
načrtu.
Ozemljilni vodnik (rumeno/zelen) priključite na ozemljitveno
sponko (PE).

V stikalni omari je predvidena sponka, na katero lahko
priključite grelnik (trak) za preprečevanje zmrzovanja
vodovodnih cevi v hladnih mesecih. Glejte vezalni
načrt, dobavljen z enoto.

EUWA(*)5~24KBZW1
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Bodite pozorni na kakovost napajanja iz javnega
električnega omrežja
■

Oprema je skladna z EN/IEC 61000-3-11(1), če je impedanca
sistema Zsys manjša ali enaka Zmax na vmesniški točki med
napajanjem uporabnika in javnim sistemom. Monter ali
uporabnik opreme mora zagotoviti, po potrebi s posvetom z
operaterjem distribucijskega omrežja, da je oprema priključena
na napajanje z impedanco sistema Zsys, večjo ali enako Zmax.

8

Preverite uhajanje olja iz kompresorja. V primeru uhajanja olja
pokličite lokalnega zastopnika podjetja 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

Vstop/izstop zraka
Preverite, ali vstop in izstop zraka iz enote ne ovirajo papir,
karton ali drugi materiali.

10

Napajalna napetost
Preverite električno napajanje na lokalni napajalni plošči.
Napetost mora ustrezati napetosti, podani na nazivni ploščici
enote.

Zmax (Ω)

EUWAN+P+B5

Uhajanje olja

11

Komplet krogličnega ventila in filtra
Zagotovite, da sta komplet krogličnega ventila in filtra pravilno
nameščena.

12

Regulacijski tlačni ventil in zaporni ventil
Preverite, ali so regulacijski tlačni ventil (samo za EUWAP in
EUWAB) in zaporni ventili popolnoma odprti.

Samo za EUWAN+P+B8~24: Oprema, skladna z
EN/IEC 61000-3-12(2)

Delovanje sistema z zaprtimi ventili poškoduje
črpalko.

Delovanje enote

Dovod vode

Pred delovanjem

Napolnite vodovodne cevi in pri tem upoštevajte najmanjšo
zahtevano količino vode za enoto. Glejte poglavje "Polnjenje vode,
pretok in kakovost" na strani 7.

Preskusi pred prvim zagonom
Preverite, ali je glavno stikalo enote izklopljeno.
Po montaži enote in preden vklopite odklopnik, preverite naslednje:
1

Zunanje ožičenje
Preverite, ali je zunanje ožičenje med lokalno napajalno ploščo
in enoto izvedeno skladno z navodili, opisanimi v poglavju
"Zunanje ožičenje" na strani 8, skladno z vezalnimi načrti in z
evropskimi in nacionalnimi predpisi.

2

Varovalke ali zaščitne naprave
Preverite, ali varovalke ali lokalno montirane zaščitne naprave
ustrezajo glede na velikost in vrsto, kot je določeno v poglavju
"Električne specifikacije" na strani 4. Preverite, ali niti varovalka
niti zaščitna naprava nimata obvodov.

3

Ozemljitveni vodnik
Preverite, ali so ozemljitveni vodniki pravilno priključeni in ali so
ozemljitvene sponke trdno privite.

4

Preverite, da je voda ustrezne kakovosti, kot je omenjeno v poglavju
"Specifikacija kakovosti vode" na strani 7.
Odzračite na zgornjih točkah sistema (samodejno odzračevanje
v hladilniku) ter preverite delovanje obtočne črpalke in stikala
pretoka.

Priključek napajanja in ogrevanje okrova motorne gredi
Da bi preprečili poškodbo kompresorja, obvezno vklopite
ogrevanje okrova motorne gredi za vsaj šest ur, preden
po dolgem obdobju mirovanja zaženete kompresor.
Za vklop ogrevanja okrova motorne gredi postopajte takole:
1

Vklopite glavno
"IZKLOPLJENA".

2

Grelnik okrova motorne gredi se vključi samodejno.

3

Z voltmetrom preverite napajalno napetost na priključnih
sponkah L1, L2, L3, (N). Napetost mora ustrezati napetosti,
navedeni na nazivni ploščici enote.

Notranje ožičenje

Pritrditev
Preverite, ali je enota pravilno pritrjena, da bi se izognili
neobičajnemu hrupu in tresenju enote ob zagonu.

6

Poškodovana oprema
Preverite, ali so komponente v notranjosti enote poškodovane
oz. so cevi stisnjene.

7

enote.

Preverite,

ali

je

enota

Če na voltmetru odčitate vrednosti, ki niso v območju,
določenem v tehničnih podatkih, preverite zunanje ožičenje in
po potrebi zamenjajte napajalne kable.

Vizualno preverite razrahljane spoje v stikalni omari oziroma
poškodovane električne komponente.
5

stikalo

4

Preverite servisne LED indikatorje H1P in H2P na V/I kartici
tiskanega vezja (A2P).
Če je LED indikator H1P izključen in H2P vključen, potem
zaporedje faz ni pravilno. Izklopite glavno stikalo in pokličite
pooblaščenega električarja, da bo priključil vodnike napajalnega
kabla v pravilnem faznem zaporedju.

Po šestih urah je enota pripravljena za delovanje.

Uhajanje hladilnega sredstva
Preverite, ali hladilno sredstvo v notranjosti enote uhaja. V
primeru uhajanja hladiva pokličite lokalnega zastopnika podjetja
Daikin.

(1) Evropski/mednarodni tehnični standard, ki predpisuje omejitve
napetostnih sprememb, napetostnih nihanj (kolebanj) in utripanja (flikerja)
v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim
tokom ≤75 A.
(2) Evropski/mednarodni tehnični standard, ki predpisuje omejitve za
harmonične tokove, proizvedene z opremo, povezano z javnimi
nizkonapetostnimi omrežji z vhodnim tokom >16 A in ≤75 A na fazo.

Priročnik za montažo in uporabo
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Zagon črpalke (samo za EUWAP in EUWAB)
1

Stikalo črpalke preklopite na ročno. Črpalka mora sedaj delovati.

2

Želeni pretok nastavite z obračanjem tlačnega regulacijskega
stikala.
OPOMBA

■

Želeni pretok je odvisen od zmogljivosti hladilnika
in želene temperaturne razlike med dovodno in
odvodno vodo (∆t).

■

Če so montirani manometri, lahko pretok izvedete
iz razlike tlaka nad črpalko.
Za lastnosti črpalke in upora glejte poglavje "Slike
značilnosti tlaka" na strani 10.

3

Stikalo nastavite na samodejno. Črpalka se zaustavi.

4

Vklopite hladilnik. Hladilnik zažene črpalko.

Delovanje
Enote so opremljene z digitalnimi krmilniki, ki nudijo uporabniku
prijazne nastavitve, uporabo in vzdrževanje enote.
Ta del priročnika je usmerjen k opravilom in je sestavljen modularno.
Razen prvega poglavja, ki na kratko opisuje sam krmilnik, vsako
drugo poglavje ali podpoglavje opisuje določeno opravilo, ki ga lahko
izvedete iz enoto.

Digitalni krmilnik
Uporabniški vmesnik
Digitalni krmilnik sestavljajo numerični prikazovalnik, štiri označene
tipke in LED indikatorji, ki skrbijo za dodatne uporabniške informacije.

Natančna navodila za vklapljanje in delovanje enote lahko
najdete v poglavju "Delo z enotami" na strani 11.
Preverite, ali je ∆t hladilnika v mejah pričakovanega. Po potrebi
regulirajte pretok z regulacijskim tlačnim ventilom.

5

Slike značilnosti tlaka
- Lastnosti črpalke (Glejte sliko 4)

Slika – Digitalni krmilnik

1

črpalka 5, 8 Hp

4

črpalka 5, 8, 10 Hp (opcijsko)

2

črpalka 10, 12 Hp

5

3

črpalka 16, 20, 24 Hp

črpalka 12, 16, 20, 24 Hp
(opcijsko)

-

Zunanji statični tlak (Glejte sliko 5)

1

EUWAP5, EUWAB5

5

EUWAP16, EUWAB16

2

EUWAP8, EUWAB8

6

EUWAP20, EUWAB20

3

EUWAP10, EUWAB10

7

EUWAP24, EUWAB24

4

EUWAP12, EUWAB12

-

Krivulje padca tlaka izparilnika (Glejte sliko 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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Tipke na krmilniku:
Funkcija, ki se izvede, ko uporabnik pritisne eno od tipk ali
kombinacijo teh tipk, je odvisna od trenutnega stanja krmilnika in
enote.
Tipke
digitalnega
krmilnika

Tipke
daljinskega
vmesnika

A

T

B

U

Pritisnite za 5 sekund:
Omogočen bo dostop
do NEPOSREDNIH parametrov

S

Pritisnite za 5 sekund:
A + B ALI
Enkrat pritisnite:
S
Omogočen bo dostop
do UPORABNIŠKIH parametrov
(ko vnesete UPORABNIŠKO geslo)

C

Pritisnite za 5 sekund:
Ne vpliva na te enote.
Enkrat pritisnite: Neposreden dostop
do menija za odčitke tipal
(b01/b02/b03)

D

D

Pritisnite za 5 sekund:
Vklopite/izklopite enoto v načinu hlajenja
Enkrat pritisnite: Neposreden dostop
do menija za odčitke tipal
(b01/b02/b03)

C + D

R

A + B

C

Glavni zaslon

—

Meni odčitkov tipal

Meni za izbiro parametrov

Meni za nastavitev
parametrov

Enkrat pritisnite:
Nazaj

Enkrat pritisnite:
Nazaj

Enkrat pritisnite:
Prekliči in nazaj

—

Enkrat pritisnite:
Izbira skupine parametrov
ali parametra

Enkrat pritisnite:
Potrdi in nazaj

—

Enkrat pritisnite:
Izbira prejšnjega
parametra tipala

Enkrat pritisnite:
Izbira prejšnje skupine
parametrov ali parametra

Enkrat pritisnite:
Vrednost se poveča

Enkrat pritisnite:
Izbira naslednjega
parametra tipala

Enkrat pritisnite:
Izbira naslednje skupine
parametrov ali parametra

Enkrat pritisnite:
Vrednost se zmanjša

Pritisnite za 5 sekund:
Ročno ponastavite alarm
v primeru alarma

LED-indikatorji na krmilniku in daljinskem vmesniku:

—

Neposredni in uporabniški parametri

Delovanje med glavnim prikazom (ne znotraj menija)
LED indikatorji
digitalnega krmilnika

Daljinski
vmesnik

Glavni zaslon

P

LED (zelena)

Z

Temperatura vode na dovodu

F

LED (rumena)

F

Ni aktiven

G

LED (rumena)

G

Označuje, da je način hlajenja
aktiven.

H

LED (rdeča)

Y

Označuje, da je alarm aktiven.

L

LED (rumena)

L

Označuje stanje črpalke

M

LED indikator, ki označuje,
da je najmanj en kompresor
aktiven.

&

LED indikator je vklopljen in
označuje, da je kompresor 1
aktiven.
Če LED indikator utripa,
označuje zahtevo za
zagon kompresorja 1.

M

&

é

LED (rumena)

LED (rumena)

LED (rumena)

é

LED indikator je vklopljen in
označuje, da je kompresor 2
aktiven.
Če LED indikator utripa,
označuje zahtevo za
zagon kompresorja 2.

Digitalni krmilnik zagotavlja neposredne in uporabniške parametre.
Neposredni parametri so pomembni za vsakodnevno uporabo enote,
tj. za spreminjanje nastavitvene točke temperature ali za pregled
trenutnih informaciji o delovanju. Uporabniški parametri pa nasprotno
omogočajo dodatne funkcije, kot je nastavitev časovnih zakasnitev.
Vsak parameter je določen s kodo in vrednostjo. Na primer:
parameter, ki se uporablja za izbiro lokalnega ali daljinskega
upravljanja, ima kodo h07 in vrednost 1 ali 0.
Za pregled parametrov glejte "Pregled neposrednih in uporabniških
parametrov" na strani 14.

Delo z enotami
To poglavje se ukvarja z vsakodnevno uporabo enot. Tukaj se lahko
naučite izvajanja osnovnih opravil, kot so:
■

"Vklop enote" na strani 12 in "Izklop enote" na strani 12,

■

"Spreminjanje
na strani 12,

■

"Spremljanje trenutnih obratovalnih informacij" na strani 13,

■

"Ponastavitev alarmov" na strani 13,

■

"Ponastavitev opozoril" na strani 13.

nastavitvene

točke

temperature

hlajenja"

Pri izbiranju skupine parametrov ali parametra so prikazani različni
indikatorji LED, povezani s skupino parametrov ali parametrom.
Primer: LED indikatorja F in G sta prikazana ob dostopanju do
skupine parametrov ali kadar neposredno dostopate do parametrov.
OPOMBA

Dopustno odstopanje temperature: ±1°C.
Čitljivost numeričnega prikazovalnika je manjša na
sončni svetlobi.

Priročnik za montažo in uporabo
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Vklop enote

Izklop enote

Za vklop enote v načinu hlajenja postopajte takole:

Za izklop enote v načinu hlajenja postopajte takole:

1

Pritisnite tipko D za približno 5 sekund. Prikazal se bo
LED indikator G.

1

Nato se zažene inicializacijski cikel, LED indikatorji L, M, & in é pa
zasvetijo v odvisnosti od programiranega delovanja termostata.
Če LED indikator & ali é utripa, označuje zahtevo za vklop
kompresorja 1 ali 2. Kompresor se bo zagnal, ko časovnik doseže
vrednost nič.
OPOMBA

2

Če je daljinsko upravljanje vklopa/izklopa omogočeno,
glejte "Izbira lokalnega ali daljinskega vodenja vklopa/
izklopa" na strani 16.

Ko se enota prvič zažene, ali ko je enota dlje časa mirovala,
priporočamo, da uporabite naslednji seznam za preverjanje.

OPOMBA

Pomembno je preveriti zgornji in spodnji tlak hladilnega sredstva
in zagotoviti pravilno delovanje enote in doseganje nazivnih
izhodov.
Izmerjeni tlaki se spreminjajo med največjo in najmanjšo
vrednostjo, odvisno od temperature vode in zunanje
temperature (v trenutku merjenja).
Hlajenje

Najmanjše
(

–5°C)

Nazivno
(

35°C)

Največje
(

38°C)

(LW 4°C)

(LW 7°C)

(LW 20°C)

Nizek tlak
Visok tlak

3 bare
7 barov

4 bare
21 barov

6,5 barov
24 barov

LW

zunanja temperatura
temperatura izhodne vode

3

Če enota po nekaj minutah ne prične z delovanjem, poglejte
v informacije o delovanju, ki so na razpolago v seznamu
neposrednih parametrov. Glejte tudi poglavje "Odpravljanje
težav" na strani 18.
OPOMBA

V primeru daljinskega upravljanja vklopa/izklopa
(h07=1), priporočamo, da v bližini enote vgradite
stikalo, vezano v serijo z daljinskim stikalom. Enoto
lahko izklopimo z obeh mest.

Če je daljinsko upravljanje vklopa/izklopa omogočeno,
glejte "Izbira lokalnega ali daljinskega vodenja vklopa/
izklopa" na strani 16.

Kako preverite in spremenite neposredne parametre
Za pregled strukture menija glejte "Pregled menija" na strani 21.
1

Pritisnite B za 5 sekund na glavnem zaslonu.
Prikaže se skupina parametrov -/-.

2

Pritisnite tipko C ali D, da izberete želeno skupino
parametrov.

3

Pritisnite tipko B, da vnesete izbrano skupino parametrov.

4

Pritisnite tipko C ali D, da izberete želeni parameter.

5

Pritisnite tipko B, da preverite izbrani parameter.

6

Pritisnite tipko C ali D za povečanje oz. zmanjšanje
nastavitve izbranega parametra. (Velja samo za branje/pisanje
parametrov.)

7

Pritisnite tipko B, da potrdite spremenjene nastavitve.
ALI
Pritisnite tipko A, da prekličete spremenjeno nastavitev.

8

Pritisnite tipko A za povratek v skupino parametrov.

9

2-krat pritisnite tipko A za povratek na glavni zaslon.

Neobičajen hrup in tresenje
Zagotovite, da enota ne proizvaja neobičajnega hrupa ali
tresenja: preverite pritrdila in cevovode. Če kompresor povzroča
neobičajen hrup, je vzrok temu lahko tudi preveč hladilnega
sredstva.
Delovni tlak

Pritisnite tipko D za približno 5 sekund. LED indikator G bo
ugasnil.

Če med postopkom 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, bo
prikazana koda parametra ali vrednost začela utripati. Če tudi
nadaljnjih 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se krmilnik
samodejno povrne na glavni zaslon, ne da bi se spremenjeni
parametri shranili.

Kako preverite parametre v "meniju odčitkov tipal"
Za pregled strukture menija glejte "Pregled menija" na strani 21.
Parametri b01/b02/b03 so sestavni del "menija odčitkov tipal".
1

Pritisnite tipko C ali D na glavnem zaslonu.
Prikaže se parameter b01.
Če ne pritisnete nobene tipke, bo vrednost tipala b01
prikazana, dokler ponovno ne pritisnete tipke C ali D,
da izberete drug parameter (b02 ali b03).

2

Pritisnite tipko A za povratek na glavni zaslon.

Če med postopkom 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, bo
prikazana koda parametra ali vrednost začela utripati. Če tudi
nadaljnjih 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se krmilnik
samodejno povrne na glavni zaslon.

Spreminjanje nastavitvene točke temperature hlajenja
1

Spremenite parameter r1 za nastavitveno točko hlajenja.

To je neposredni parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
neposredne parametre" na strani 12.
OPOMBA

EUWA(*)5~24KBZW1
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Spremljanje trenutnih obratovalnih informacij
Trenutne obratovalne informacije, ki jih lahko spremljate v seznamu
neposrednih parametrov so:
■

b01: temperatura dovoda vode v izparilnik,

■

b02: temperatura odvoda vode iz izparilnika,

■

b03: se ne uporablja,

■

c10: skupno število obratovalnih ur kompresorja 1,

■

c11: skupno število obratovalnih ur kompresorja 2,

■

c15: skupno število obratovalnih ur črpalke.

OPOMBA

■

Parametre b01, b02 in b03 lahko preverite tudi
v "meniju odčitkov tipal". Glejte "Kako preverite
parametre v "meniju odčitkov tipal"" na strani 12.

■

Za ponastavitev časovnikov parametrov c10,
c11 in c15 glejte "Ponastavitev opozoril"
na strani 13.

■ fl + hp1: označuje, da je najverjetneje prišlo do napake RPP ali da
je varovalka F4 pregorela.
■

lp1: označuje, da je vklopljeno nizkotlačno stikalo.

■

ter: označuje, da je prišlo do napake pri komunikaciji
z daljinskim uporabniškim vmesnikom.

■ : izpad komunikacije med digitalnim krmilnikom enote in
daljinskim uporabniškim vmesnikom. Potrdite pravilno
izbiro kode parametra h23. Privzeta nastavitev bi morala
biti 0. Potrdite tudi pravilno namestitev v skladu z navodili
za namestitev daljinskega uporabniškega vmesnika
EKRUMCA.
OPOMBA

Za ponastavitev alarma je postopek naslednji:
Poiščite vzrok zaustavitve in ga odpravite.

1
To so neposredni parametri, glejte "Kako preverite in spremenite
neposredne parametre" na strani 12.

Glejte poglavje "Odpravljanje težav" na strani 18.
Če se na prikazovalniku prikažejo alarmne kode a1, fl, hp1
ali lp1, ročno ponastavite alarm tako, da za približno 5 sekund
sočasno pritisnete kombinacijo tipk E C in D.

2

Ponastavitev alarmov
Ko se pojavi alarm, se dogodi naslednje:
■

rele dobi napetost,

■

prikaže se LED indikator H,

■

prikazovalnik prične utripati in izmenično prikazuje opozorilno
kodo in temperaturo dovoda vode.

Alarmni kodi fl in h1 izmenično utripata, alarm je
najverjetneje nastal zaradi delovanja zaščite povratne
faze ali pa zaradi tega, ker je pregorela varovalka
grelnega traku (F4) izparilnika.

V vseh drugih primerih se alarm ponastavi samodejno.
Ko je alarm ponastavljen, koda napake in LED indikator H nista
več prikazana na zaslonu. Krmilnik nadaljuje svoje normalno
delovanje in prikazuje dejansko temperaturo vode na dovodu.

Ponastavitev opozoril

Na zaslonu se lahko pojavijo naslednje kode alarmov:
■

a1: prikazuje alarm sredstva proti zmrzovanju,

■

e1: označuje, da je tipalo NTC, ki se uporablja za merjenje
temperature dovoda vode izparilnika, v okvari,

■

e2: označuje, da je tipalo NTC, ki se uporablja za merjenje
temperature odvoda vode, v okvari,

■

e3: označuje, da je varovalka za grelni trak (F4) izparilnika
pregorela ali pa je prisotna napaka povratne faze oziroma
težava z V/I tiskanim vezjem (A2P).
V primeru, da je enota opremljena z zaščito pred
zmrzovanjem, se priporoča montaža svetlobnega
indikatorja daljinskega alarma (H3P) (glejte vezalno
shemo, dobavljeno z enoto). Tako lahko prej odkrijete
pregorelo varovalko grelnega traku (F4) in preprečite
zmrzovanje zanke v hladnem obdobju.

■

ehs: označuje, da je napajalna napetost izjemno visoka. V
takem primeru se obrnite na pooblaščenega električarja.

■

el1: označuje, da je prišlo do napake pri napajanju (primer:
šum). V takem primeru se obrnite na pooblaščenega
električarja.

■

el2: označuje, da je prišlo do napake pri napajanju (primer:
šum). V takem primeru se obrnite na pooblaščenega
električarja.

■

els: označuje, da je napajalna napetost izjemno nizka. V
takem primeru se obrnite na pooblaščenega električarja.

■

epb: označuje, da je EEPROM na kartici krmilnika v enoti
okvarjen.

■

epr: označuje, da je EEPROM na kartici krmilnika v enoti
okvarjen.

■

fl: označuje, da ni dovolj pretoka vode v času 15 s po
pričetku delovanja črpalke, oziroma 5 s, kadar deluje
kompresor, ali pa se je sprožila pretokovna zaščita
črpalke.

Med normalnim delovanjem prikazovalnik krmilnika lahko prične
utripati in izmenično prikazuje temperaturo dovoda vode in naslednjo
opozorilno kodo:
■

hc1: označuje, da kompresor 1 potrebuje vzdrževanje: skupno
število obratovalnih ur kompresorja 1 (neposredni
parameter c10) je preseglo nastavitev praga časovnika
za opozorilo o vzdrževanju (uporabniški parameter c14).

■

hc2: označuje, da kompresor 2 potrebuje vzdrževanje: skupno
število obratovalnih ur kompresorja 2 (neposredni
parameter c11) je preseglo nastavitev praga časovnika
za opozorilo o vzdrževanju (uporabniški parameter c14).

Za ponastavitev opozorila za vzdrževanje hc1 ali hc2 postopajte
kot sledi:
1

Preverite c10, število obratovalnih ur kompresorja 1, ali c11,
število obratovalnih ur kompresorja 2.
To so neposredni parametri, glejte "Kako preverite in spremenite
neposredne parametre" na strani 12.

2

Ko je prikazana vrednost parametra c10 ali c11, sočasno
pritisnite tipki C in D za 5 sekund. Vrednost časovnika se
postavi na 0 in opozorilo je ponastavljeno.
OPOMBA

Ne pozabite izvajati zahtevanih vzdrževalnih
aktivnosti, po tem, ko ste ponastavili časovnike.
Poleg ponastavitve časovnika c10 in c11, lahko na
enak način ponastavite tudi časovnik c15 (ure
obratovanja črpalke).

■ hp1: prikazuje okvaro visokotlačnega stikala, termične zaščite
izpusta ali pa je delovala pretokovna zaščita
kompresorskega motorja, ali pa je prikazana okvara NTC
tipala za merjenje temperature okolice.
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Dodatne funkcije digitalnega krmilnika
To poglavje daje pregled neposrednih parametrov in uporabniških
parametrov krmilnika. V naslednjem poglavju se boste naučili kako
s pomočjo teh parametrov nastaviti in konfigurirati enoto.

Pregled neposrednih in uporabniških parametrov
S pritiskom na tipko B za približno 5 s lahko vstopite v seznam
neposrednih parametrov. Glejte tudi "Kako preverite in spremenite
neposredne parametre" na strani 12.
Skupina
parametrov

Koda
parametra

-/-a-

/23

Opis

Merilna enota 0=°C 1=°F

Min.

Maks.

0

0

1

Enote

Branje/
pisanje

Vrsta
Uporabniški Naslov
/neposredni Modbus parametra(*)

B/P

U

5

D
A

Ni dostopnih uporabniških ali neposrednih parametrov

-b-

-c-

b01

Temperatura dovoda vode v izparilnik

0,1°C

B

N

102

b02

Temperatura odvoda vode iz izparilnika

0,1°C

B

N

103

A

b03

Se ne uporablja

0,1°C

B

N

104

A

c07

Časovna zakasnitev med zagonom
črpalke in zagonom kompresorja

15

0

999

1s

B/P

U

238

I

c08

Časovni zamik med zaustavitvijo
enote in zaustavitvijo črpalke

0

0

150

1 min

B/P

U

239

I

c10

Skupno število obratovalnih
ur kompresorja 1

x100 ur

B

N

122

A

c11

Skupno število obratovalnih
ur kompresorja 2

x100 ur

B

N

123

A

c14

Prag vzdrževanja za opozorilo
o vzdrževanju (c10 in c11)

x100 ur

B/P

U

241

I

c15

Skupno število ur črpalke

x100 ur

B

N

126

A

-d-

Ni dostopnih uporabniških ali neposrednih parametrov

-f-

Ni dostopnih uporabniških ali neposrednih parametrov

-h-

-r-

0

0

100

h07

Za aktiviranje daljinskega
upravljanja vklopa/izklopa
0=ni aktivno
1=aktivno
(samo, če je p34=23)

0

0

1

B/P

U

15

D

h09

Za zaklepanje tipkovnice krmilnika
0=zaklenjena
1=odklenjena

1

0

1

B/P

U

16

D

h10

Serijski naslov za BMS-povezavo

1

1

200

B/P

U

256

I

h23

Za izbiro povezave naslovne kartice
0=povezava daljinskega
uporabniškega vmesnika
1=povezava MODBUS

0

0

1

B/P

U

11

D

p09

Izbira spremenljivega digitalnega
vhoda S7S
0=nima funkcije
13=daljinska dvojna nastavitvena točka
NE IZBIRAJTE DRUGIH VREDNOSTI

9

0

27

B/P

U

277

I

p34

Izbira spremenljivega digitalnega
vhoda S9S
0=nima funkcije
13=daljinska dvojna nastavitvena točka
23=daljinski vklop/izklop (aktiven samo
v kombinaciji s h07)
NE IZBIRAJTE DRUGIH VREDNOSTI

23

0

27

B/P

U

329

I

r01

Nastavitvena točka hlajenja

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

B/P

N

41

A

r02

Razlika pri hlajenju

3,0

0,3

19,9

0,1°C

B/P

N

42

A

r21

Nastavitvena točka hlajenja 2(^)

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

B/P

N

55

A

B

N

208

I

-p-

-t-

Privzeta
vrednost

Ni dostopnih uporabniških ali neposrednih parametrov

f-r

h99

Različica programske opreme

(*) D=digitalni, A=analogni, I=celoštevilčni.
(†) –2,0 in –7,0 se uporabljata samo pri enotah, ki uporabljajo glikol.
(^) Uporablja se, ko je omogočena dvojna nastavitvena točka v p09 ali p34 in je digitalni vhod dvojne nastavitvene točke zaprt.
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Kako preverite in spremenite uporabniške parametre
OPOMBA

Ko preverjate uporabniške parametre, so prikazani tudi
neposredni parametri.

Določanje temperaturne razlike hlajenja
Spremenite parameter r02 za razliko pri hlajenju.
To je neposredni parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
neposredne parametre" na strani 12.

Za pregled strukture menija glejte "Pregled menija" na strani 21.
1

Pri digitalnem krmilniku pritisnite tipki A in B za približno
5 sekund, dokler se ne prikaže O.
Pri daljinskem uporabniškem vmesniku, enkrat pritisnite S.

za 1 kompresor
kompresor
VKLOP

2

S tipkama C in D vnesite pravilno geslo. Vrednost gesla
je 22.

3

Pritisnite tipko B, da potrdite geslo in vstopite v meni, prikaže
se s-p.

12

4

Pritisnite tipko B, da preverite nastavitve parametrov (=s-p).
(l-p pomeni preverjanje ravni parametra, vendar se ta funkcija
ne uporablja).
Prikaže se skupina parametrov -/-.

r01/
r21

5

Pritisnite tipko C ali D, da izberete želeno skupino
parametrov.

6

Pritisnite tipko B, da vnesete izbrano skupino parametrov.

7

Pritisnite tipko C ali D, da izberete želeni parameter.

8

Pritisnite tipko B, da preverite izbrani parameter.

9

Pritisnite tipko C ali D, da povečate oziroma zmanjšate
nastavitev. (Velja samo za branje/pisanje parametrov.)

10

Pritisnite tipko B, da potrdite spremenjene nastavitve.
ALI
Pritisnite tipko A, da prekličete spremenjeno nastavitev.

11

Pritisnite tipko A za povratek v skupino parametrov.

12

2-krat pritisnite tipko A za povratek na glavni zaslon.

Če med postopkom 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, bo
prikazana koda parametra ali vrednost začela utripati. Če tudi
nadaljnjih 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se krmilnik
samodejno povrne na glavni zaslon, ne da bi se spremenjeni
parametri shranili.

IZKLOP

°C
15
r02

temperatura vode
na dovodu
izparilnika

za 2 kompresorja
kompresor
VKLOP
IZKLOP
VKLOP

°C

IZKLOP

12

13.5
r02

15

temperatura vode
na dovodu
izparilnika

r01/
r21
Naloge izvedene z uporabo uporabniških parametrov

Določitev enote mere
Odvisno od nastavitve uporabniškega parametra /23 (merilna
enota), se vse vrednosti temperature prikažejo v °C (=0) ali °F (=1).
To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.

Določitev časovne zakasnitve med zagonom črpalke
in zagonom kompresorja
Uporabniški parameter c07 vam omogoča določitev časovne
zakasnitve med zagonom črpalke in zagonom kompresorja.
To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.

Določitev časovne zakasnitve med zaustavitvijo enote
in zaustavitvijo črpalke
Uporabniški parameter c08 vam omogoča določiti časovno
zakasnitev med zaustavitvijo enote in zaustavitvijo črpalke,
natančneje periodo v kateri bo črpalka še vedno aktivna, potem ko se
bo enota zaustavila.
To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.

Določitev praga časovnika za opozorilo o vzdrževanju
Uporabniški parameter c14 vam omogoča določitev praga
časovnika (obratovalne ure kompresorja) po katerem bo krmilnik
proizvedel opozorilo oz. zahtevo za vzdrževanje.
To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.

Priročnik za montažo in uporabo
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Izbira lokalnega ali daljinskega vodenja vklopa/izklopa

Zaklepanje tipkovnice krmilnika

Uporabniški parameter h07 v kombinaciji z daljinsko vodenim
stikalom za vklop/izklop (montira ga kupec), omogoča uporabniku
vklop enote, ne da bi uporabili tipki D ali C na krmilniku.

Ko je uporabniški parameter h09 nastavljen na 0, krmilnik ne more
več izvajati naslednjih dodatnih funkcij:
■

spreminjanje neposrednih in uporabniških
(parametre je možno prikazati ne pa spreminjati),

■

ponastavitev časovnikov,

■

preklapljanje
ogrevanja.

parametrov

■

Ko je uporabniški parameter h07 nastavljen na 0 (=ni aktivno),
lahko enoto vklopite le s pomočjo tipk D in C na krmilniku.

■

Ko je uporabniški parameter h07 nastavljen na 1 (=aktivno),
lahko enoto vklopite ali izklopite kot sledi:
■ Ko je daljinsko stikalo za vklop/izklop odprto, se enota izklopi
in je s pritiskom na tipko D ali C na krmilniku
(5 sekund) ni mogoče vklopiti/izklopiti.

Ko je uporabniški parameter h09 nastavljen na 1, krmilnik lahko
izvaja zgoraj opisane dodatne funkcije.

■ Ko je daljinsko stikalo za vklop/izklop zaprto, se enota vklopi
in je s pritiskom na tipko D ali C na krmilniku
(5 sekund) ni mogoče vklopiti/izklopiti.

Za spreminjanje vrednosti uporabniškega parametra h09 iz 1 v 0
lahko uporabite standardni postopek spreminjanja parametra, s
standardnim geslom "22". Glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.

To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.
OPOMBA

■

To velja samo, če je vrednost p34 (izbira
spremenljivega digitalnega vhoda S9S) 23
(privzeta vrednost).

■

Če za to funkcijo izberete funkcijo dvojne
nastavitvene točke (p34=13), se daljinsko
upravljanje vklopa/izklopa ne aktivira.

Izbira upravljanja z dvojno nastavitveno točko
Uporabniška parametra p09 (spremenljiva digitalna izbira S7S) in
p34 (spremenljiva digitalna izbira S9S) se lahko uporabita za
dodelitev upravljanja z dvojno nastavitveno točko stikalu S7S ali S9S.
Na voljo sta 2 različni nastavitvi za 2 različna digitalna vhoda (S7S in
S9S):
■

p09: izbira spremenljivega digitalnega vhoda S7S
■ 0=nima funkcije

To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.
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hlajenja

ali

Splošni opis Modbus-a
Naslovna kartica komunicira s pomočjo protokola Modbus.

Različni deli komunikacijskega omrežja
■

Komunikacijsko omrežje je sestavljeno iz dveh glavnih delov:
■ sistema za stavbno upravljanje (BMS) ali nadzornega
sistema in
■ hladilnika ali več hladilnikov.

■

BMS ali drugi nadzorni sistem lahko komunicira s hladilniki
preko naslovne kartice.
Upravljanje komunikacije poteka v skladu s strukturo glavnih in
podrejenih elementov pri preverjanju, kjer je nadzorni BMS
glavni element, naslovne kartice pa so podrejeni elementi.

■

Nadzornik lahko prepozna hladilnik s pomočjo dodeljenega
naslova v omrežju Modbus. Naslov hladilnika se lahko
programira med konfiguracijo nastavitev BMS.

■

Podatkovna baza spremenljivk vsakega hladilnika z nameščeno
naslovno kartico je izhodišče dobavitelju nadzornega sistema
v omrežju Modbus za dodelitev primernega pomena
spremenljivkam.
Nadzorni sistem lahko odčita in/ali zapiše spremenljivke. Ali so
spremenljivke namenjene samo za branje ali za branje/pisanje,
je odvisno od povezanega hladilnika in/ali programa, ki se
uporablja.
- Če nadzorni sistem dodeli vrednost spremenljivki s statusom
samo za branje, se ukaz sploh ne bo izvedel.
- Spremenljivke, ki jih nadzorni sistem zahteva in jih hladilnik
z naslovno kartico ne zagotavlja, se pošljejo iz naslovne
kartice v nadzorni sistem z vrednostjo nič. Nadzorni sistem
jih mora ustrezno obravnavati.
- Če nadzorni sistem poskuša zapisati vrednost parametra
izven obsega, bo pisanje prezrto.

■ 23=daljinski vklop/izklop

Ko je stikalo dvojne nastavitvene točke zaprto, se aktivira druga
nastavitvena točka (2. nastavitvena točka r21).

načinu

Če namestite dodatno naslovno kartico EKAC10C, boste lahko s
svojim hladilnikom komunicirali preko sistema za stavbno upravljanje
ali nadzornega sistema preko protokola Modbus.

■ 13=daljinska dvojna nastavitvena točka

Ko je stikalo dvojne nastavitvene točke odprto, se aktivira prva
nastavitvena točka (nastavitvena točka r01).

v

Modbus za povezavo BMS

p34: izbira spremenljivega digitalnega vhoda S9S
■ 0=nima funkcije

enote

Za spreminjanje vrednosti uporabniškega parametra h09 iz 0 v 1
lahko uporabite postopek spreminjanja parametra, s posebnim
geslom "11". Glejte "Kako preverite in spremenite uporabniške
parametre" na strani 15.

■ 13=daljinska dvojna nastavitvena točka
■

vklopa/izklopa

Priročnik za montažo in uporabo
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Splošne informacije o protokolu Modbus

Predstavitev podatkov protokola Modbus

Protokol Modicon Modbus, uporabljen v naslovni kartici, je skladen
z vsebino naslednjega dokumenta:

■

■ "0" za IZKLOP,

Protokol Modicon Modbus
Vodnik
Junij 1996, PI-MBUS-300 Rev. J

■ "1" za VKLOP.
Vse digitalne spremenljivke se dodelijo bitom zaporednih
registrov, pri vsakem pa je:

Protokol Modbus, ki se uporablja v oddaljeni priključni enoti (RTU) na
podlagi časov prenosa znakov. Konfiguracija uporablja večtočkovno
funkcijo RS485. Naslov, ki se pošlje v paketu Modbus, naslovi enoto
hladilnika.

Uporabljene komunikacijske nastavitve RS485 za protokol
Modbus

■ spremenljivka z nižjim
pomembnemu bitu,

Hitrost v baudih: 9600

■

Zaustavitveni bit: 2

■

Parnost: brez

■

dodeljena

naslovom

manj

dodeljena

Analogni in celoštevilčni podatki
Analogna in celoštevilčna vrednost je predstavljena s 16-bitnim
besednim registrom v binarnem zapisu. Pri vsakem registru, prvi
bit vsebuje bite visokega reda in drugi bit bite nižjega reda.
■ Analogne spremenljivke so predstavljene v desetinah:
na primer, vrednost 10,0 se prenese kot 0064h=100d,
na primer, vrednost –10,0 se prenese kot FF9Ch=–100d.
■ Celoštevilčne spremenljivke se prenesejo z uporabo
dejanske vrednosti:
na primer, vrednost 100 se prenese kot 0064h=100d.

Uporabljeni ukazi za protokol Modbus
V programu so uporabljeni naslednji ukazi:
Ukaz Modbus

naslovom

■ spremenljivka
z
višjim
najpomembnejšemu bitu,

Komunikacijske nastavitve RS485 se uporabljajo na naslednji način:
■

Digitalni
Vsi digitalni podatki so kodirani z enim bitom:

Naslovna kartica operira z registri, kjer se vsak register
obravnava kot 16-bitni.

Pomen

Beležke

odčitek statusa
navitja

Branje digitalnih
spremenljivk

pridobi trenutni status
(VKLOP/IZKLOP)
skupine logičnih navitij
ali diskretnega vhoda

odčitek
vhodnega
statusa

Branje digitalnih
spremenljivk

pridobi trenutni status
(VKLOP/IZKLOP)
skupine logičnih navitij
ali diskretnega vhoda

odčitek
hranilnih
registrov

Branje analognih
spremenljivk

pridobi trenutno binarno
vrednost v enem ali
več hranilnih registrov

04

odčitek
vhodnega
registra

Branje analognih
spremenljivk

pridobi trenutno binarno
vrednost v enem ali
več hranilnih registrov

05

prisilno enojno
navitje

Pisanje posameznih
digitalnih
spremenljivk

prisilno nastavi stanje
enojnega navitja na
VKLOP ali IZKLOP

Aktiviranje protokola Modbus

06

prednastavitev
enojnega
registra

Pisanje posameznih
analognih
spremenljivk

vstavi posebno binarno
vrednost v hranilni register

Protokol Modbus aktivirate tako, da parameter h23 nastavite na 1.

15

prisilno
večkratno
navitje

Pisanje serije
digitalnih
spremenljivk

prisilno nastavi serijo
zaporednih logičnih navitij
za določanje statusa
VKLOPA ali IZKLOP

Določitev serijskega naslova enote

prednastavitev
več registrov

Pisanje serije
analognih
spremenljivk

vstavi posebne binarne
vrednosti v serijo zaporednih
hranilnih registrov

Za določitev enoznačnega serijskega naslova enote, ki je potreben
za komunikacijo z nadzornim sistemom, nastavite parameter h10.

01

02

03

16

Opomba:
■

Zaradi različnih hladilnikov z nameščeno naslovno kartico se
vhodne spremenljivke (s statusom samo za branje) in izhodne
spremenljivke (s statusom branja/pisanja) ne razločujejo, tako
da znanje podatkovne baze in njeno upravljanje odvisno od
dela, predstavljenega pri nadzornem sistemu.

■

Zaradi splošne narave sistema, se naslovna kartica na enak
način odziva na različne ukaze Modbus.

Priročnik za montažo in uporabo
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Če BMS oziroma nadzorni sistem poskuša zapisati vrednost
parametra izven obsega, bo pisanje prezrto.

Uporabljena koda napake
Koda

Interpretacija Modbus-a

Pogoj

1

Nedovoljena funkcija

Sporočilo ni podprto ali pa je število
potrebnih spremenljivk večje od
dovoljene omejitve (dolžina ≤20)

Opredelitev nastavitev BMS

To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.

To je uporabniški parameter, glejte "Kako preverite in spremenite
uporabniške parametre" na strani 15.
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Odpravljanje težav

Podatkovna baza spremenljivk
BMS ali nadzorni sistem in hladilnik komunicirata skozi fiksni set
spremenljivk, imenovanih tudi številke naslovov. V nadaljevanju
najdete potrebne informacije o digitalnih, celoštevilčnih in analognih
spremenljivkah, ki jih sistem BMS ali nadzorni sistem lahko odčita
z naslovne kartice hladilnika ali zapiše nanjo.
Za naslove vseh neposrednih in uporabniških parametrov glejte
"Pregled neposrednih in uporabniških parametrov" na strani 14.

Pregled vseh spremenljivk, ki niso neposredni ali uporabniški
parametri
Vrsta
Naslov
Modbus-a parametra(*)

Opis

Alarm zanke

Splošni alarm

Alarm tipala NTC

1=kode alarma A1,
HP1 ali LP1 so aktivne Samo
0=nobena koda
branje
alarma ni aktivna
1=koda alarma FL
0=nobena koda
alarma ni aktivna

Samo
branje

41

D

45

D

To poglavje daje koristne informacije za diagnozo in odpravo
določenih težav, do katerih lahko pride v enoti.
Pred pričetkom postopka odpravljanja težav, enoto skrbno vizualno
preverite glede očitnih napak, kot so slabi priključki in napačno
ožičenje.
Preden vzpostavite stik z vašim lokalnim zastopnikom podjetja
Daikin, skrbno preberite to poglavje, ker boste s tem prihranili čas in
denar.
Ko preverjate stikalno omaro enote, vedno preverite, ali je
glavno stikalo enote izklopljeno.
Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite
zakaj se je aktivirala varnostna naprava prej, preden je bila
ponastavljena. V nobenih okoliščinah ne smete premostiti ali
spremeniti tovarniško nastavljenih vrednosti. Če ne morete najti
vzroka za težavo, pokličite lokalnega zastopnika podjetjaDaikin.
Simptom 1: Enota se ne zažene, zasveti pa LED indikator L

1=kode alarma E1, E2
ali E3 so aktivne
Samo
0=nobena koda
branje
alarma ni aktivna

46

D

Možni vzroki

Rešitev

Nastavitev temperature ni pravilna.

Preverite nastavitveno
točko krmilnika.

Vhod za alarm
stikala pretoka

1=zaprt
0=odprt

Samo
branje

53

D

Izpad električnega toka.

Vhod za
spremenljividigitalni
vhod S7S

Preverite napetost
na napajalni plošči.

1=zaprt
0=odprt

Samo
branje

54

D

Varovalka je pregorela ali
prekinjena zaščitna naprava.

Vhod za visoki tlak
ali zaščito
predizpraznjenjem
ali pretokovni alarm

1=zaprt
0=odprt

Samo
branje

55

D

Preglejte varovalke in zaščitne
naprave. Zamenjajte z enako
močnimi varovalkami iste vrste
(glejte poglavje "Električne
specifikacije" na strani 4).

Razrahljani priključki.

Vhod za alarm
nizkotlačnega
stikala

1=zaprt
0=odprt

Samo
branje

56

D

Preglejte priključke na zunanjem
ožičenju in notranje ožičenje enote.
Pritrdite razrahljane priključke.

Staknjeni ali prekinjeni vodniki.

Vhod za
spremenljivi
digitalni vhod S9S

Preverite zanke s preskuševalnikom
in po potrebi popravite.

1=zaprt
0=odprt

Samo
branje

57

D

Izhod
kompresorja 1

1=vklop
0=izklop

Samo
branje

59

D

Izhod
kompresorja 2

1=vklop
0=izklop

Samo
branje

60

Izhod črpalke

1=vklop
0=izklop

Samo
branje

Izhod povratnega
ventila

1=vklop
0=izklop

Izhod alarma
Vklop ali izklop

Možni vzroki

Rešitev

D

Daljinski vhod za VKLOP/IZKLOP
je omogočen, daljinsko stikalo
je izklopljeno.

Vklopite daljinsko stikalo ali
onemogočite daljinski vhod
za VKLOP/IZKLOP.

61

D

Časovnik za protirecikliranje
še vedno teče.

Zanka lahko prične delovati
po približno 4 minutah.

Samo
branje

62

D

Nadzorni časovnik še vedno teče.

Zanka lahko prične delovati po
približno 1 minuti.

1=vklop
0=izklop

Samo
branje

63

D

1=vklop
0=izklop

Branje/
pisanje

64

D

(*) D=digitalni.
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Simptom 2: Enota se ne zažene, utripa pa LED indikator L

Simptom 3: Enota se ne zažene in LED indikator L ne zasveti
Možni vzroki

Rešitev

Aktivirana je ena od naslednjih
varnostnih naprav:
• Zaščita povratne faze
• Pretokovni tele (K*S)
• Termična zaščita izpusta (Q*D)
• Temperatura izparevanja
• Termostat (S*T)
• Stikalo pretoka (S10L)
• Visokotlačno stikalo (S*HP)

Preverite krmilnik in glejte simptom
4 "Aktivirana je ena od naslednjih
varnostnih naprav" na strani 19.
Glejte razlago digitalnega krmilnika
v poglavju "Ponastavitev alarmov"
na strani 13.

Enota je v alarmu proti zmrzovanju.

Preverite krmilnik in glejte simptom
4 "Aktivirana je ena od naslednjih
varnostnih naprav" na strani 19.
Glejte razlago digitalnega krmilnika
v poglavju "Ponastavitev alarmov"
na strani 13.

Daljinski vhod za VKLOP/IZKLOP
je omogočen, daljinsko stikalo
je izklopljeno.

Vklopite daljinsko stikalo ali
onemogočite daljinski vhod
za VKLOP/IZKLOP.

Tipkovnica je zaklenjena.
Uporabniški parameter h09
je nastavljen na vrednost 0.

Odklenite tipkovnico krmilnika.

Priročnik za montažo in uporabo
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Simptom 4: Aktivirana je ena od naslednjih varnostnih naprav
Simptom 4.7: Aktivirano je stikalo pretoka
Simptom 4.1: Pretokovni rele kompresorja

Možni vzroki

Možni vzroki
Rešitev

Napaka na eni od faz.

Preverite varovalke na napajalni
plošči ali izmerite napajalno
napetost.

Prenizka napetost.

Izmerite napajalno napetost.

Preobremenitev motorja.

Ponastavite. Če se napaka ponavlja,
pokličite lokalnega zastopnika
podjetja Daikin.

PONASTAVITEV

Pritisnite rdečo tipko na
pretokovnem releju v notranjosti
stikalne omare. Krmilnik je še vedno
potrebno ponastaviti.

Prenizek pretok vode.
PONASTAVITEV

Ko najdete vzrok, se stikalo pretoka
samodejno ponastavi, krmilnik pa je
še vedno treba ponastaviti.

Simptom 5: Enota se po delovanju kmalu zaustavi
Možni vzroki

Rešitev

Aktivirana je ena varnostna naprava.

Preverite varnostne naprave (glejte
"Aktivirana je ena od naslednjih
varnostnih naprav" na strani 19).

Napetost je prenizka.

Preverite napetost na napajalni
plošči in po potrebi v električni
omarici enote (padec napetosti je
zaradi napajalnih kablov prevelik).

Simptom 4.2: Nizkotlačno stikalo

Možni vzroki

Rešitev
Preverjanje vodne črpalke.

Rešitev

Pretok vode v vodni toplotni
izmenjevalnik je prenizek.

Povečajte pretok vode.

Premalo hladilnega sredstva.

Preverite uhajanje in po potrebi
napolnite hladilno sredstvo.

Enota deluje izven svojega
delovnega območja.

Preverite delovne pogoje enote.

Nastavitev temperature na
krmilniku je prenizka.

Preverite in prilagodite nastavitev
temperature.

Vstopna temperatura v vodni toplotni
izmenjevalnik je prenizka.

Povečajte temperaturo
dovodne vode.

Proizvodnja toplote v vodni zanki
je previsoka.

Stikalo pretoka ne deluje oz.
ni pretoka vode.

Preverite stikalo pretoka
in vodno črpalko.

Zmogljivost hlajenja enote je
prenizka. Pokličite svojega lokalnega
zastopnika za izdelke Daikin.

Pretok vode je prevelik.

Ponovno izračunajte pretok vode.

PONASTAVITEV

Po naraščanju tlaka se nizkotlačno
stikalo samodejno ponastavi,
krmilnik pa je še vedno treba
ponastaviti.

Simptom 4.3: Visokotlačno stikalo

Preverite, ali se ventilatorji prosto
vrtijo. Po potrebi jih očistite.

Umazan ali delno blokiran
kondenzator.

Odstranite vse ovire ter s krtačo
in sušilnikom očistite navitje
kondenzatorja.

Temperatura vstopnega zraka
v kondenzator je previsoka.

Izmerjena temperatura vstopnega
zraka v kondenzator ne sme
preseči 43°C.
Po padcu tlaka se visokotlačno
stikalo samodejno ponastavi,
krmilnik pa je še vedno treba
ponastaviti.

Simptom 4.4: Aktivirana je termična zaščita

Možni vzroki

Preverite, ali se ventilator prosto vrti.

Pretok zraka v enoti je prenizek
ali pa je zunanja temperatura
previsoka.

Pravilno očistite
izmenjevalnik toplote.
Ko temperatura pade, se termična
zaščita samodejno ponastavi.
Če je zaščita pogosto aktivirana,
pokličite lokalnega zastopnika
podjetja Daikin.

Simptom 4.5: Aktivirana je zaščita povratne faze

Možni vzroki
Dve fazi napajanja sta
priključeni napačno.
Ena faza ni pravilno priključena.
PONASTAVITEV

Možni vzroki

Rešitev

Rešitev
Popravite enoto kot je opisano
v montažnem priročniku.

Simptom 8: Prenizek pretok vode
Možni vzroki
Zaporni ventili niso popolnoma
odprti.

Rešitev
Popolnoma odprite zaporni ventil.

V sistemu je zrak.

Odzračite.

Filter ni čist.

Očistite filter.

V zanki je ovira.

Odstranite oviro.

Regulacijski tlačni ventil
ni dovolj odprt.

Odprite ga bolj.

Izbrana črpalka ni dovolj zmogljiva.

Preverite ∆p nad črpalko.
Montirajte močnejšo črpalko.

Rešitev

Mehanska napaka
(blokiran ventilator).

Rešitev

Simptom 7: Prevelik ropot in tresenje enote

Rešitev

Ventilator kondenzatorja ne deluje
pravilno.

PONASTAVITEV

Možni vzroki

Enota ni bila pravilno popravljena.

Možni vzroki

PONASTAVITEV

Simptom 6: Enota stalno teče in temperatura vode ostane višja oz. nižja
kot temperatura nastavljena na krmilniku

Simptom 9: Črpalka ropota (kavitacija)
Možni vzroki
Zaporni ventili niso
popolnoma odprti.

Rešitev
Popolnoma jih odprite.

V sistemu je zrak.

Odzračite.

Filter ni čist.

Očistite filter.

Predtlak in zahtevan vodni tlak nista
skladna z montažnimi navodili ali pa
je počena ekspanzijska posoda.

Ponovno preračunajte vrednosti
opisane v poglavjih "Nastavitev
predtlaka na ekspanzijski posodi"
na strani 7 in "Polnjenje vode"
na strani 8.

Zamenjajte dve fazi napajanja
(pooblaščeni električar).
Preverite priključke vseh faz.
Po zamenjavi dveh faz ali po
pritrditvi napajalnih kablov, se
zaščita samodejno ponastavi,
krmilnik pa je še vedno treba
ponastaviti.

Simptom 4.6: Aktivirana je termična zaščita izpusta

Možni vzroki
Enota deluje izven
delovnega območja.
PONASTAVITEV

Priročnik za montažo in uporabo
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Rešitev
Preverite delovne pogoje enote.
Po padcu temperature se termična
zaščita samodejno ponastavi,
krmilnik pa je še vedno treba
ponastaviti.
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Vzdrževanje

7

■ Očistite hladilna rebra motorja.

S ciljem, da se zagotovi optimalno razpoložljivost enote, je treba
v predpisanih intervalih opraviti vrsto preverjanj in pregledov enote in
zunanjega ožičenja.
Če se enota uporablja za klimatizacijo, je treba opisane preskuse
opraviti vsaj enkrat letno. V primeru, da se enota uporablja v druge
namene, je treba preverjanja opraviti vsake 4 mesece.
Preden pričnete z izvajanjem vzdrževanja ali popravila,
vedno izklopite odklopnik na napajalni plošči, odstranite
varovalke oz. odprite zaščitne naprave enote.

■ Preverite neobičajen hrup. Če je poškodovan ventilator ali
motor, pokličite vašega lokalnega zastopnika podjetja Daikin.
8

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti
v Kjotskem protokolu.
Tip hladiva:

R407C

GWP(1) vrednost:

1652,5

(1)

Dovod vode
■ Preverite, ali je vodni priključek še čvrsto pritrjen.
■ Preverite kakovost vode (glejte montažni priročnik enote
glede specifikacije kakovosti vode).

9

Stikalo pretoka
Prepričajte se, da se na lopatici stikala pretoka ni nabrala
umazanija

Enote nikoli ne čistite z vodo pod pritiskom.

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Motor ventilatorja

10

Vodni filter
Očistite vodni filter.

Zahteve za ekološko odstranitev
Ko razstavljate enoto, morate hladivo, olje in druge dele zavreči
v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.

GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za
preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne zakonodaje.
Prosimo, da stopite v stik z lokalnim predstavnikom, če želite več
informacij.

Vzdrževalne aktivnosti
Ožičenje in
električar.
1

napajanje

mora

preveriti

usposobljen

Zračni toplotni izmenjevalnik
S krilc na navitju odstranite umazanijo in druga kontaminirana
sredstva in s krtačo očistite ventilator. Izpihajte notranjost enote.
Pazite, da ne zvijete ali poškodujete krilc.

2

Zunanje ožičenje in napajanje
■ Preverite električno napajanje na lokalni napajalni plošči.
Napetost mora ustrezati napetosti, označeni na nazivni
ploščici enote.
■ Preverite priključke in preverite, ali so pravilno pritrjeni.
■ Preverite pravilno delovanje odklopnika in detektorja
zemeljskega uhajanja, montiranega na lokalni napajalni
plošči.

3

Notranje ožičenje enote
Vizualno preverite razrahljane spoje v stikalni omari (sponke in
komponente). Prepričajte se, da električne komponente niso
poškodovane ali zrahljane.

4

Priključek za ozemljitev
Preverite, ali so ozemljitveni vodniki še vedno pravilno
priključeni in ali so ozemljitvene sponke trdno privite.

5

Zanka hladilnega sredstva
■ Preverite uhajanje v notranjosti enote. V primeru odkritja
uhajanja, pokličite lokalnega zastopnika podjetja Daikin.
■ Preverite delovni tlak enote. Glejte poglavje "Vklop enote"
na strani 12.

6

Kompresor
■ Preverite uhajanje olja. V primeru uhajanja olja pokličite
lokalnega zastopnika podjetja Daikin.
■ Preverite neobičajen hrup in tresenje. Če je kompresor
poškodovan, pokličite vašega lokalnega zastopnika podjetja
Daikin.
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Pregled menija

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

B

B

C

A

B=

D

C

D

Meni odčitkov tipal
(b01/b02/b03)

potrdi

A= prekliči

2"

C

D
2"

C

D
2"

Izbira in branje parametra

C/
D

A

5"

B
B

B
5"
A+B
/
S

A
C

D

A
Glavni
zaslon

Vnesite
geslo

Izberite
vrednosti
nastavitev
parametrov
s-p ali ravni
l-p(*)

Izbira
skupine
parametrov

Izbira
parametra

Branje in
spreminjanje
parametra

(*) Funkcija l-p se ne uporablja.
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