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

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 **

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

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.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

KEMA (NB0344)
59276-KRQ/ECM95-4230

<C>

DAIKIN.TCF.003E1/04-2010
<B>

<A>

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.

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.

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.

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.

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.

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 - 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

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

EUWAC5FBZW1***, EUWAC8FBZW1***, EUWAC10FBZW1***,

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

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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A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN TANÁCSOT
VAGY INFORMÁCIÓT A DAIKIN FORGALMAZÓTÓL.

Bevezetés
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Opciók és speciális jellemzők

Opciók és speciális jellemzők(3)

A műszaki adatokat és az opciók és speciális jellemzők teljes
részletességű leírását a műszakiadatkönyv tartalmazza.

Opciók
■

Glikol alkalmazásával a vízhőmérséklet csökkentése –10°C
vagy –5°C-ig. (**)
(**) Ne használjon horganyzott vagy ónozott belsejű
acélcsöveket a járulékos vízcsövek kialakítására.

Opciók
■

Glikol alkalmazásával a vízhőmérséklet csökkentése –10°C
vagy –5°C-ig.

■

BMS-csatlakozás (MODBUS/J-BUS, BACNET)

■

MODBUS BMS-csatlakozás (opcionális EKAC10C készlet
címkártya)(1)

■

Felhasználói távirányító (opcionális EKRUMCA készlet)

■

Távoli kezelőfelület (opcionális EKRUMCA készlet). (Szükséges
a további EKAC10C készlet címkártya telepítéséhez.)(1)

Jellemzők
■

Működés alacsonyabb környezeti hőmérsékleten is (–10°C DB)
a beépített fejnyomás-szabályozó készlet révén.

Jellemzők
■

■

Normál működési tartomány

Feszültségmentes csatlakozások
- általános üzemeltetés
- riasztás
- 1. kompresszor üzemmód

A
50

Változtatható távoli bemenetek
A következő funkciók rendelhetők hozzá az összesen 1 digitális
bemenethez.
- távoli indítás/leállítás
- kettős beállítási pont

E
F

43
40
36

0

Műszaki adatok(2)

–10

C

EUWAC modell

Méret MxSzxMélys.
Tömeg
• a berendezés tömege
• tömeg működés
közben
Csatlakozások
• víz bemenet
• víz kimenet
• vízelvezetés
Maximális K.S.NY.(*)
(*)

(mm)

5

8

10

1345x
795x605

1290x
1125x605

1395x
1275x605

–20

–20 –15 –10 –5

21 25

B

224

261

Normál működési tartomány

(kg)

166

228

266

Téli időszakban védeni kell a vízcsöveket a víz megfagyása
ellen

(mm)

FBSP 1"
FBSP 1"
25

FBSP 1"
FBSP 1"
25

FBSP 1"
FBSP 1"
25

(Pa)

100

150

150

EUWAC modell

5

(Hz)
(V)
(%)

8

10

3N~
50
400
±10

(1) Ha az EKAC10C egységet az EKRUMCA felhasználói távirányítóval
együtt használják, a MODBUS BMS-csatlakozás nem használható.
(2) A műszaki adatokat és a funkciók teljes részletességű leírásáért lásd: "A
berendezés kezelése" fejezet vagy a műszakiadatkönyv.
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164

jellemzők(2)

Áramforrás
• Fázis
• Frekvencia
• Feszültség
• Feszültségingadozás

0

(kg)

K.S.NY.=Külső Statikus Nyomás

Elektromos

D

ZL
ZH

A

Kültéri környezeti hőmérséklet (°C DB)

B

Kilépő vízhőmérséklet evaporátor (°C)

C

Glikol

D

Víz

E

60 Pa névleges K.S.NY. (8 LE) és 72 Pa (10 LE)

F

150 Pa K.S.NY. (csak 8+10 LE)

Fő alkatrészek (Lásd: 1. ábra)
1

Felső szervizfedél

2

Alsó szervizfedél

3

Víz bemenet csatlakozás

4

Víz kimenet csatlakozás

5

Árambevezetés

6

Digitális vezérlőegység

7

Víztelenítő kifolyó

8

Kisnyomású nyomásmérő (szívónyomás)

9

Nagynyomású nyomásmérő (fúvónyomás)

10

Levegőbemenet csőkarimák

11

Levegőkimenet csőkarimák

12

Adattábla

(3) A műszaki adatokat és a funkciók teljes részletességű leírásáért lásd: "A
berendezés kezelése" fejezet vagy a műszakiadatkönyv.
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Elhelyezés

Az egység kicsomagolása és elhelyezése

A EUWAC egységet olyan helyen szabad üzembe helyezni, amely
megfelel az alábbi követelményeknek:

1

Vágja le a pántokat, és távolítsa el a berendezés kartonpapír
dobozát.

Ahol az alapzat elég erős az egység súlyának alátámasztásához, és a padlófelület elég sima ahhoz, hogy megelőzze a
vibráció- és zajkeltést.

2

Távolítsa el az egységet a raklaphoz rögzítő négy csavart.

3

Emelje le az egységet a raklapról, és helyezze a végleges
helyére.

Az egység mellett legyen elég hely a szereléshez, valamint
feleljen meg a levegőbemenet és -kimenet minimális
helyigényének. (Lásd 2. ábra és 3. ábra.)

4

Csatlakoztassa a levegőbemenetet (az egység alsó részén) és
a levegőkimenetet (az egység felső részén) a megfelelő
csövekhez. A vibráció- és zajkeltés megelőzése érdekében
mindig hajlékony csatlakozással kösse össze a berendezés
csőkarimáit a csövekkel.

1

2

Ha több egységet szerelnek egymás mellé párhuzamosan,
akkor figyelni kell, hogy meglegyen közöttük a szükséges tér a
szereléshez.
3

Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye.

4

Az egység helyét úgy kell kijelölni, hogy se a kifúvott levegő, se
az egység által keltett zaj ne zavarjon senkit.

5

Figyelni kell, hogy az egység levegőbemenete és -kimenete ne
legyen az uralkodó széliránnyal szemben. A szembeszél zavarja
a berendezés működését. Ha kell, használjon szélterelőt a szél
elleni védelemre.

6

A kondenzvíz csöpögése az egységből ne okozzon a
környezetben kárt (pl. eldugult kondenzvízcsőnél).

7

Van lehetőség a kondenzvíz
elvezetésére és hely egy csapda
felszerelésére, melyhez minimum
75 mm esés van a berendezés
víztelenítő kifolyóitól.

Ellenőrizze, hogy van-e védő felszerelve a levegőkimenetre, hogy megelőzze a ventilátorlapátok
megérintését. A védelemnek meg kell felelnie az
európai és a nemzeti előírásoknak.

MEGJEGYZÉS

A teljes külső nyomásesés nem lehet több mint 100 Pa
(a EUWAC5 esetén) vagy 150 Pa (a EUWAC8+10
esetén). (A teljes külső nyomásesés kiszámítását lásd
"II. melléklet", 21. oldal)
A ventilátor szíjtárcsája gyárilag a 0–150 Pa tartományra
van beállítva a 8 és 10 lóerős modelleknél. A szíjtárcsán
lehet állítani, hogy gyengébb legyen a levegőfúvás és
ezáltal halkabb a berendezés. A levegőfúvás csökkentése
azonban
teljesítménycsökkenést
okozhat
(lásd:
"Hibaelhárítás", 17. oldal).
A ventilátor jelleggörbékkel kapcsolatban lásd még: "III.
melléklet", 22. oldal.

75 mm

A berendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.

Az egység ellenőrzése és mozgatása

A berendezésnek a csövekhez való csatlakoztatásakor a nyomás esik és a légáramlás csökken.

5

Rögzítse helyhez az egységet négy darab horgonycsavarral.

6

Távolítsa el a felső és alsó szervizfedelet.

7

A víztelenítő kifolyót egyik oldalon csatlakoztassa a kondenzvízcsőhöz. Alakítson ki egy csapdát a kondenzvízcsőben legalább
75 mm-re a kifolyó alatt, a ventilátor által keltett, vízelvezetést
zavaró negatív nyomás kiküszöbölésére (lásd az ábrát:
"Elhelyezés", 3. oldal).

A EUWAC egységek kartondobozba vannak csomagolva, és egy fa
raklapon helyezkednek el.
Szállítás után a csomagolást ellenőrizni kell, és bármilyen sérülést
azonnal jelezni kell a szállítmányozó reklamációs ügyintézőjének.
A berendezés kezelésekor figyeljen az alábbiakra:
1.

Kövesse a
előírásokat:

csomagoláson

található,

szimbólumokkal

jelzett

Fontos információk a használt hűtőközeggel
kapcsolatban

Törékeny, az egységet óvatosan kell kezelni.
Az egység maradjon álló helyzetben, hogy a kompresszor
nesérüljön meg.

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Nem szabad a gázokat a
ńlégkörbe engedni.
Hűtőközeg típusa: R407C

Ne használja a csomagolás pántjait a berendezés
mozgatásához.
2.

Ha lehet, villás targoncával, kézi raklapkocsival vagy daruval és
hevederekkel emelje az egységet.

3.

Az egység daruval való emelésekor mindig használjon élvédőket,
hogy a heveder meg ne sérüljön, és figyeljen az egység
tömegközéppontjára.

4.

Lehetőleg csak az üzembe helyezés helyén vegye le az eredeti
csomagolást az egységről, így elkerülhetők a szállítás közbeni
sérülések.

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv
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GWP(1) érték:

1652,5

(1)

GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)
A hűtőközeg-mennyiség fel van tüntetve a berendezés adattábláján.
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A vízkör ellenőrzése

Az előírt vízminőséget az alábbi táblázatban megadott értéktartományok mutatják.

A EUWAC egységek egy vízbemenettel és egy vízkimenettel vannak
ellátva a hűtött vízkör csatlakoztatásához. A vízkört egy
szakembernek kell kialakítania, a vonatkozó európai és nemzeti
előírásoknak megfelelően.
A EUWAC üzembe helyezésének folytatása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
1

2

3

4

5

6

Egy keringtetőszivattyút kell beépíteni úgy, hogy az közvetlenül
az evaporátorba nyomja a vizet. A szivattyú vezérléséhez egy
feszültségmentes kapcsolt áramkör van előkészítve a
kapcsolódobozban.
Egy áramláskapcsolót kell a vízkimenet csőbe szerelni, amely
megakadályozza a berendezés túl lassú vízáramlással való
működését. A kapcsolódobozban egy külön csatlakozó szolgál
az áramláskapcsoló elektromos bekötésére.

pH

25°C-on

6,8~8,0

6,8~8,0

korrózió + vízkő

Elektromos konduktivitás

[mS/m]
25°C-on

<40

<30

korrózió + vízkő

Kloridion

[mg Cl-/l]

<50

<50

korrózió

[mg SO42-/l]

<50

<50

korrózió

M-bázikusság
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

vízkőlerakódás

Teljes keménység

[mg CaCO3/l]

<70

<70

vízkőlerakódás

Kalciumkeménység

[mg CaCO3/l]

<50

<50

vízkőlerakódás

[mg SiO2/l]

<30

<30

vízkőlerakódás

korrózió + vízkő

Szulfátion

Szilícium-dioxid

Figyelendő összetevők

A rendszer minden pontjára leeresztőcsapokat kell szerelni,
hogy karbantartás vagy üzemen kívül helyezés esetén a vízkör
teljesen leereszthető legyen.

Vas

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Réz

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

korrózió

Szulfidion

[mg S2-/l]

nem mutatható ki

nem mutatható ki

korrózió

Ammóniumion

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korrózió

Maradék klorid

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

korrózió

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

korrózió

—

—

korrózió + vízkő

Szabad szénsav
Stabilitási index

A víznyomás nem haladhatja meg a 10 bar maximális
üzemi nyomást.

Egy megfelelő biztonsági berendezés vízkörbe szerelésével
gondoskodni kell arról, hogy a víznyomás soha ne lépje túl a
megengedett legnagyobb üzemi nyomás értékét.

MEGJEGYZÉS

A vízkör bekötése
A csőcsatlakozásokat (víz bemenet és kimenet) a vízhűtő berendezés jobb oldalán kell kialakítani. (Lásd: 1. ábra)
Ha levegő, valamilyen folyadék vagy szennyeződés jut a vízkörbe, az
problémát okozhat. Ezért a vízkör csatlakoztatásakor mindig vegye
figyelembe az alábbiakat:
1.

Csak tiszta csöveket használjon.

2.

A sorja eltávolításakor tartsa a cső végét lefelé.

3.

Zárja le a csővéget a falon való átbujtatáskor, hogy ne kerüljön bele
szennyeződés.

A víz mennyisége, áramlása és minősége

beömlő víz

Beállítandó összetevők

Egy dróthálós szűrőt kell szerelni a szivattyú beömlése elé, hogy
védje a szivattyút és a hőcserélőt az idegen anyagoktól. A
lyukak nagysága 0,5 és 1,5 mm közötti legyen.

A rendszer minden magas pontjára légtelenítő szelepet kell
szerelni. A szelepeket könnyen hozzáférhető helyekre kell
felszerelni. A vízbemenet csőt úgy tervezték, hogy teljesen
légtelenítse az evaporátort.

keringő víz

ha
tartományon
kívül esik

Egy megfelelő biztonsági berendezés vízkörbe
szerelésével gondoskodni kell arról, hogy a víznyomás
soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb üzemi
nyomás értékét.

Csőszigetelés
A teljes vízkört, vagyis az összes csövet szigetelni kell a páralecsapódás, valamint a hűtési teljesítmény csökkenésének megelőzése
érdekében. A csövek szigetelésekor figyeljen az alábbiakra:
1

A beömlő és a kimenő vízcsöveket különálló szigeteléssel kell
ellátni.

2

A csőcsatlakozásoknál aprólékos gonddal kell szigetelni.

3

Használjon 9 mm vastag Armaflex anyagot.

Téli időszakban védeni kell a vízcsöveket a víz megfagyása ellen
(pl. glikol oldat alkalmazásával).

A berendezés helyes működéséhez biztosítani kell a rendszerben a
szükséges minimális vízmennyiséget, és az evaporátoron keresztül
az átfolyásnak az alábbi táblázatban megadott működési tartományon belül kell lennie.
EUWAC5
EUWAC8
EUWAC10

Minimális vízáramlás

Maximális vízáramlás

16 l/min
23 l/min
28 l/min

64 l/min
92 l/min
112 l/min

A rendszerben szükséges minimális vízmennyiség [kg] kiszámítására ezen felül az alábbi képlet is érvényes:
v > (Q / 2) x t / (C x y)
Q
t

az egység legnagyobb hűtőkapacitása a működési tartományon
belül (kW)
az egység visszakapcsolást gátló időkapcsolója
(AREC)/2(s)=120 s

C

a folyadék fajlagos hőkapacitása (kJ/kg°C)=4,186 kJ/kg°C víz
esetében

y

lépésköz (°C)
normál beállítás=3°C
(a beállítással kapcsolatban lásd: "A berendezés kezelése")

EUWAC5~10FBZW1

Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
4PW61657-1 – 07.2010

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

4

4PW61657-1_digital_HU.book Page 5 Friday, August 27, 2010 9:00 AM

Helyszíni huzalozás

Figyelmeztetés a tápellátást biztosító közcélú elektromos
hálózat minőségével kapcsolatban

A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó európai és
nemzeti előírásoknak megfelelően.

■

Ez a berendezés abban az esetben felel meg az EN/
IEC 61000-3-11(1) szabványnak, ha a közcélú hálózathoz
csatlakozási ponton a Zsys hálózati impedancia kisebb vagy
egyenlő, mint a Zmax. Az üzembe helyező vagy a felhasználó
felelőssége, hogy – akár az elektromos szolgáltatóval történő
egyeztetés útján – ellenőrizze, hogy a berendezés csak olyan
tápellátásra legyen csatlakoztatva, amelynek a Zsys hálózati
impedanciája kisebb vagy egyenlő, mint a Zmax.

A helyszíni huzalozást az egységhez mellékelt kábelezési
rajz és az alábbi utasítások szerint kell végezni.

Alkatrésztáblázat
L1,2,3 .................Fázis

Zmax (Ω)

N.........................Nulla

EUWAC5

F1,2,3U ..............Külső biztosítékok

EUWAC8

0,06

H1P ....................Vész visszajelző lámpa

EUWAC10

0,04

0,15

H3P ....................Kompresszorműködés visszajelző lámpa
■

KP ......................Szivattyú védőreléje

Az EN/IEC 61000-3-12(2) szabványnak megfelelő berendezés

PE ......................Fő földcsatlakozó
S9S ....................Távoli indítás/leállítás
beállítási pont

kapcsoló

vagy

kettős

Az áramláskapcsoló kábele
Meg kell gátolni, hogy a kompresszor akkor is működhessen, ha a
vízszivattyú nem működik. Erre a célra 2 külön kivezetés található a
kapcsolódobozon (lásd az egységhez mellékelt kábelezési rajzot).

S10L...................Áramláskapcsoló
S11L ...................Védőrelé, amely a szivattyú működésekor zár
S12S ..................Áramtalanító főkapcsoló
- - -......................Helyszíni huzalozás

További teendők
Az áramkör és a kábelek
1

A berendezést oly módon kell ellátni elektromos árammal, hogy
az a többi fogyasztó ellátásától függetlenül be- vagy kikapcsolható legyen.

2

A levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezés csatlakoztatásához egy áramkör kiépítése szükséges (lásd a táblázatot
alább). Az áramkört a szükséges biztonsági eszközökkel kell
ellátni, vagyis egy vészkioldóval, késleltetett biztosítékkal
minden fázison, és egy földzárlatjelzővel.

A levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezés összeállítása és
csatlakoztatása után az egységet ellenőrizni és tesztelni kell, ahogy
a berendezéshez mellékelt üzemeltetési kézikönyv "Első indítás
előtti ellenőrzés", 8. oldal fejezetében le van írva: "Üzemeltetés
előtt".

Az ajánlott biztosítékok értékei megtalálhatók az egységhez
mellékelt kábelezési rajzon.
Fázis és frekvencia

Feszültség

EUWAC5

3N~ 50 Hz

400 V

EUWAC8

3N~ 50 Hz

400 V

EUWAC10

3N~ 50 Hz

400 V

MEGJEGYZÉS

A tápkábelnek meg kell felelnie a vonatkozó helyi és
nemzeti előírásoknak.

Az elektromos szerelési munka előtt ki kell kapcsolni az
áramtalanító főkapcsolót (és az áramköri kioldót, és
kivenni vagy lekapcsolni a biztosítékokat).

A
levegőhűtésű
tokozott
vízhűtő
csatlakoztatása az elektromos hálózatra

berendezés

1

A megfelelő kábel használatával csatlakoztassa az áramkört az
egység (N), L1, L2 és L3 kivezetéseire, ahogy a kábelezési rajz
mutatja.

2

Csatlakoztassa a
földelőcsatlakozóra.

földelővezetéket

(sárga/zöld)

a

PE

(1) Európai/nemzetközi műszaki szabvány a közcélú kisfeszültségű
táphálózatokon a feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a
villogás (flicker) határértékeiről, ≤75 A névleges áramerősségű
berendezések esetén.
(2) Európai/nemzetközi műszaki szabvány a közcélú, kisfeszültségű
rendszerekhez csatlakozó, fázisonként >16 A és ≤75 A bemenőáramerősségű berendezések által keltett harmonikus áramok határértékeiről.
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A berendezés kezelése
Bevezetés
A kézikönyv a berendezés helyes üzemeltetését és karbantartását
írja le. Leírja az egység rendeltetésszerű használatát, és segít az
esetleg felmerülő problémák megoldásában. A berendezés el van
látva biztonsági eszközökkel, de ezek nem minden esetben
küszöbölik ki a helytelen üzemeltetésből vagy karbantartásból adódó
problémákat.
Ha állandó problémákat tapasztal, keresse fel a helyi Daikin
forgalmazóját.
A berendezés első bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy
megfelelően üzembe lett-e helyezve. Feltétlenül olvassa el
figyelmesen az alábbi fejezeteket: "Az egység üzembe
helyezése", 1. oldal és "Első indítás előtti ellenőrzés",
8. oldal.

Ahogy a hűtőközeg az egységben kering, a fizikai jellemzői vagy a
halmazállapota megváltoznak. Ezeket a változásokat az alábbi fő
alkatrészek okozzák:
■

Kompresszor
A kompresszor (M1C) egy szivattyúként működik: hűtőközeget
keringtet a hűtőkörben. Összenyomja az evaporátorból jövő gáz
halmazállapotú hűtőközeget olyan nyomásra, hogy az a
kondenzátorban könnyen cseppfolyósítható legyen.

■

Kondenzátor
A kondenzátor funkciója az, hogy a hűtőközeg halmazállapotát
gázneműről folyékonyra változtassa. Az evaporátorban a gáz
által felvett hőt a rendszer a kondenzátorban adja le a környezeti levegőnek, miközben a gáz cseppfolyósodik. A folyamat
gyorsításáról egy (EUWAC5) vagy két (EUWAC8+10) ventilátor
gondoskodik.

■

Szűrő
A kondenzátor mögé szerelt szűrő eltávolítja a hűtőközegből az
apró részecskéket, megelőzve a szabályozószelep és a csövek
eldugulását.

■

Termosztátos szabályozószelep
A kondenzátorból kilépő folyékony hűtőközeg a termosztátos
szabályozószelepen keresztül jut az evaporátorba. A szelep
állandó mértékű szívó túlhevítést tart fenn az evaporátorkimeneten, és ezáltal biztosítja, hogy a folyékony halmazállapotú hűtőközeg minél nagyobb része alakuljon át gázzá.

■

Evaporátor
Az evaporátor elsődleges szerepe abban áll, hogy elvonja a hőt
a rajta átfolyó víztől. Ez úgy történik, hogy a kondenzátorból jövő
folyékony hűtőközeget gáz halmazállapotúvá alakítja.

■

Víz be- és kimenet csatlakozás
A víz be- és kimenet csatlakozások úgy vannak kialakítva, hogy
a levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezést könnyen rá
lehessen kötni a légkezelő egység vagy az ipari berendezés
vízkörére.

Leírás
A EUWAC levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések 3
szabványos méretben rendelhetők, névleges hűtőkapacitásuk
11,2-től 22,6 kW-ig terjed. Mindegyik kivitel tápfeszültsége
háromfázisú, 400 V+N 50 Hz.
(Lásd: 4. ábra)
1

Kompresszor (M1C)

2

Kondenzátor-hőcserélő

3

Kondenzátor-ventilátor motorral (M11F) (csak a EUWAC5 esetén)

4

Kondenzátor-ventilátor (csak a EUWAC8+10 esetén)

5

Kondenzátormotor (M11F) (csak a EUWAC8+10 esetén)

6

Nagynyomású nyomásmérő

7

Kisnyomású nyomásmérő

8

Szárító/szűrő

9

Termosztátos szabályozószelep

10

Evaporátor

11

Víz bemenet csatlakozás

12

Víz kimenet csatlakozás

13

Kapcsolódoboz

14

Kisnyomás-kapcsoló (S4LP)

15

Túlnyomás-kapcsoló (S1HP)

16

Digitális vezérlőegység

A fő alkatrészek funkciója (Lásd: 5. ábra)
1

Kompresszor

2

Kondenzátor

3

Evaporátor

4

Szabályozószelep

5

Szűrő

6

Kisnyomás-kapcsoló

7

Túlnyomás-kapcsoló

8

Belépő víz hőmérséklet-érzékelő

9

Kilépő víz hőmérséklet-érzékelő

10

Kondenzátor ventilátormotor
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Biztonsági eszközök

Belső kábelezés – alkatrésztáblázat

Alapkivitelben a berendezés a következő biztonsági eszközökkel van
felszerelve:

Lásd az egységen a belső kábelezési rajzot.
A használt rövidítések az alábbiak:

■

Túláramrelé (általános biztonsági eszköz)
A túláramrelé (K4S) az egység kapcsolódobozában található, és
védi a kompresszor motorját túlterhelés, fáziszárlat vagy túl
alacsony feszültség esetén. A relé gyárilag beállított, és a
beállítás nem módosítható. Ha aktiválódik, kézzel kell
alaphelyzetbe állítani.

A1P.................... PCB: Csatlakozóegység

Túlnyomás-kapcsoló (általános biztonsági eszköz)
A túlnyomás-kapcsoló (S1HP) a berendezés kilépő csövébe van
iktatva, és a kondenzátornyomást méri (a kompresszor kimenetének nyomását). Ha a nyomás túl nagy, a nyomáskapcsoló
bekapcsol, és az egység leáll.
A kapcsoló gyárilag beállított, és a beállítás nem módosítható. A
kapcsoló automatikusan visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel kell
lenullázni.

C1 ...................... Ventilátormotor kondenzátora

Kisnyomás-kapcsoló (általános biztonsági eszköz)
A kisnyomás-kapcsoló (S4LP) a berendezés szívócsövébe van
iktatva, és a szívónyomást méri (a kompresszor bemenetének
nyomását). Ha a nyomás túl alacsony, a nyomáskapcsoló
bekapcsol, és az egység leáll.
A kapcsoló gyárilag beállított, és a beállítás nem módosítható. A
kapcsoló automatikusan visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel kell
lenullázni.

F8U.................... Túlfeszültség biztosíték

■

■

■

■

■

■

■

Fázissorrend-figyelő (általános biztonsági eszköz)
A fázissorrend-figyelő (R1P) az egység kapcsolódobozában
található. Megakadályozza, hogy a kompresszor rossz irányba
forogjon. Ha az egység nem kapcsol be, a tápfeszültség
valamelyik két fázisát fel kell cserélni.
Kilépési hőmérséklet hővédő (általános biztonsági eszköz)
A kilépési hőmérséklet hővédő (Q*D) akkor kapcsol be, ha a
kompresszort elhagyó hűtőközeg hőmérséklete túl magas. Ha a
hőmérséklet újra normális, a hővédő automatikusan
visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel kell lenullázni.
Ventilátormotor hővédő (részleges biztonsági eszköz)
A ventilátormotor egy hővédővel van felszerelve (Q11F). A
védőberendezés akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet túl
magasra szökik.
Ha a hőmérséklet újra normális, a védőberendezés automatikusan visszakapcsol.
Kilépő víz hőmérséklet-érzékelő (általános biztonsági eszköz)
A kilépő víz hőmérséklet-érzékelő (R4T) a víz-hőcserélő kimeneténél méri a víz hőmérsékletét. A védőberendezés leállítja a
kört, ha a hűtött víz hőmérséklete túl alacsony, hogy megelőzze
a víz megfagyását működés közben.
Ha a kilépő víz hőmérséklete újra normális, a hővédő automatikusan visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel kell lenullázni.
Kiegészítő reteszelő érintkező (általános biztonsági eszköz)
Annak biztosítására, hogy a berendezés csak az evaporátoron
keresztül történő vízkeringetés mellett indulhasson el vagy
üzemelhessen, egy reteszelő érintkezőt (S10L), például egy
áramláskapcsolót kell az egység indítóáramkörébe iktatni.

Mérőberendezések
A hűtőkörben a nagy- és kisnyomás-határérték ellenőrzésével lehet
biztosítani az egység helyes működését és a névleges teljesítmény
leadását. Ezért az egység fel van szerelve egy nagy- és egy
kisnyomású nyomásmérővel. Lásd az ellenőrzőlistát a következő
fejezetben: "Az egység bekapcsolása", 10. oldal.
■

■

Nagynyomású nyomásmérő
A nagynyomású nyomásmérő a kimenőnyomást jelzi (a kompresszor kimenetén mért nyomás).

A3P.................... PCB: Ventilátorsebesség-vezérlő (csak 5 LE)
A71P.................. PCB: tápellátáskártya
A72P.................. PCB: távoli kezelőfelület
E1H.................... Forgattyúházfűtés
F1,2,3U.......# .... Biztosítékok (nem tartozék)
F5 ...............## .. Túlfeszültség-biztosíték
F5B .................... Vezérlőáramkör biztosítéka
F7B .................... Ventilátor-áramkör biztosítéka
F9B .................... TR1 szekunder biztosítéka
F9U.............## .. Túlfeszültség biztosíték
(a külön rendelhető BMS-hez)
H1P.............*..... Vész visszajelző lámpa
H3P.............*..... Kompresszorműködés visszajelző lámpa
K1M ................... kompresszor védőrelé
K4S.................... Túláramrelé
K1A.................... Segédrelé nagy nyomáshoz
K1F,K3F............. Védőrelé a ventilátormotor
állítására (csak 8+10 LE)

nagy

sebességre

K2F ..................... Védőrelé a ventilátormotor kis sebességre állítására
(csak 8+10 LE)
KP...............*..... Szivattyú védőreléje
M11F.................. Ventilátormotor
M1C ................... Kompresszor motor
PE...................... Fő földcsatlakozó
Q1D ................... Kilépési hőmérséklet hővédő
Q11F.................. Ventilátor hővédő
R1P.................... Fázissorrend-figyelő
R3T.................... Belépő víz hőmérséklet-érzékelő
R4T.................... Kilépő víz hőmérséklet-érzékelő
S1HP ................. Túlnyomás-kapcsoló
S4LP.................. Kisnyomás-kapcsoló
S4PC................... Ventilátorsebesség-szabályozó fejnyomás-kapcsoló
(csak 8+10 LE)
S9S.............*..... Távoli indítás/leállítás
beállítási pont

kapcsoló

vagy

kettős

S10L ...........# .... Áramláskapcsoló
S11L ...........# .... Védőrelé, amely a szivattyú működésekor zár
S12S...........# .... Áramtalanító főkapcsoló
TR1.................... Trafó
230 V ➞ 24 V
áramellátására

(30 VA)

a

vezérlők

X1........................ Csatlakozó a digitális bemenetek, az analóg
bemenetek, az analóg kimenetek és a tápfeszültségszabályozó számára
X2 ...................... Digitális kimenet csatlakozó
A normál berendezésnek nem tartozéka
Opcióként nem lehet

Opcióként lehet

Kötelező

#

##

Nem kötelező

*

**

Kisnyomású nyomásmérő
A kisnyomású nyomásmérő a szívónyomást jelzi (a kompresszor bemenetén mért nyomás).

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv
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Üzemeltetés előtt

Vízellátás

Első indítás előtti ellenőrzés

Töltse fel a vízcsöveket, figyelembe véve az egységnél szükséges
minimális vízmennyiséget. Lásd "Az egység üzembe helyezése".

Ellenőrizze, hogy a vízhűtő tápfeszültség-panelén a
megszakító le van-e kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy a víz minősége megfelel-e a "Az egység üzembe
helyezése" fejezetben megadottaknak.
Légtelenítsen a rendszer magasabb pontjain, és ellenőrizze a
keringtetőszivattyú és az áramláskapcsoló működését.

A vízhűtő berendezés összeállítása után, a megszakító bekapcsolása előtt ellenőrizze a következőket:
1

2

Helyszíni huzalozás
Ellenőrizze, hogy a helyi áramforráspanel és a vízhűtő
berendezés közötti helyszíni huzalozás kivitelezése megfelel-e
a "Az egység üzembe helyezése" fejezet előírásainak, a
huzalozási rajznak, valamint a vonatkozó európai és nemzeti
előírásoknak.
Kiegészítő reteszelő érintkező
Egy további reteszelő érintkezőnek (S11L) kell beszerelve
lennie (például áramláskapcsolónak vagy a szivattyúmotor
védőrelé érintkezőjének). Ellenőrizze, hogy a megfelelő
kivezetésekhez lett-e csatlakoztatva (lásd az egységhez
mellékelt kábelezési rajzot). Az S11L-nek egy normális nyitott
érintkezőnek kell lennie.

3

5

A forgattyúházfűtés automatikusan bekapcsol.

3

Ellenőrizze az L1, L2, L3, (N) kivezetéseken a tápfeszültséget
voltmérővel. A feszültségnek meg kell egyeznie az egység
adattábláján feltüntetett feszültséggel. Ha a voltmérő olyan
értéket mutat, amely kívül esik a műszaki adatokban megadott
tartományon, ellenőrizze a helyszíni huzalozást, és cserélje ki
az elektromos hálózati kábeleket, ha szükséges.

4

Ellenőrizze a fázissorrend-figyelő LED-jét. Ha világít, akkor a
fázissorrend helyes. Ha nem, kapcsolja ki a hálózati
megszakítót, és hívjon egy villanyszerelőt, hogy csatlakoztassa
a tápkábeleket a helyes fázissorrendben.

Általános ajánlások
A berendezés bekapcsolása előtt olvassa el a következőket:
1

Ha az üzembe helyezés és minden szükséges beállítás készen
van, zárjon be minden panelt az egység elején.

2

A kapcsolódoboz szervizpanelét csak egy képesített
villanyszerelő nyithatja ki, javítási/karbantartási célból.

Rögzítés

Sérült berendezés

Hűtőközeg-szivárgás

Olajszivárgás
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e olaj a kompresszorból. Ha
olajszivárgást észlel, jelezze a helyi Daikin forgalmazónak.

10

2

Belső kábelezés

Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközegszivárgás. Ha hűtőközeg-szivárgást észlel, jelezze a helyi Daikin
forgalmazónak.
9

Kapcsolja be a hálózati megszakítót a helyi áramforráspanelen.
Ellenőrizze, hogy a berendezés ki van-e kapcsolva.

Hat óra elteltével az egység működésre kész.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérült alkatrészek
vagy deformált csövek.
8

1

Ellenőrizze, hogy a földelővezetékek megfelelően csatlakoznake, és a földkivezetések meg vannak-e szorítva.

Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően rögzítve van-e,
elkerülendő az egység indításakor jelentkező abnormális zajok
és vibráció keletkezését.
7

A forgattyúházfűtés bekapcsolását a következők szerint kell végezni:

Földelés

Szemrevételezéssel
ellenőrizze,
hogy
nincsenek-e
a
kapcsolódobozban laza csatlakozások vagy sérült elektromos
alkatrészek.
6

A kompresszor védelme érdekében hosszabb üzemszünet
után a forgattyúházfűtést legalább hat órával a kompresszor beindítása előtt be kell kapcsolni.

Biztosítékok vagy védőberendezések
Ellenőrizze, hogy a biztosítékok vagy a helyben felszerelt védő
berendezések értéke és típusa megfelel-e a következő
fejezetben megadottaknak: "Az egység üzembe helyezése".
Ellenőrizze, hogy nincs-e biztosíték vagy védőberendezés
kiiktatva.

4

Tápfeszültség-csatlakozás és forgattyúházfűtés

Üzemeltetés
A EUWAC egységek egy digitális vezérlővel vannak ellátva, amely
felhasználóbarát módját kínálja a berendezés beállításának,
használatának és karbantartásának.
A kézikönyv most következő része feladatorientált, moduláris
szerkezetű. Eltekintve az első fejezettől, amely magának a
vezérlőnek a rövid leírása, minden fejezet és alfejezet az egységgel
kapcsolatban végezhető adott feladattal foglalkozik.

Levegőbemenet/-kimenet
Ellenőrizze, hogy az egység levegőbemenetét vagy -kimenetét
nem torlaszolják-e el papírok, csomagolóanyag vagy bármi más.
Tisztítsa meg a csövek belsejét, és ellenőrizze, hogy a levegőcsövek helyesen vannak-e beszerelve.

11

Védőrács
Ellenőrizze, hogy a védőrács(ok) megfelelően fel van-e szerelve
a levegőnyílás(ok) elé.

12

Kondenzvíz-elvezetés
Ellenőrizze a kondenzvíz-elvezetést. Öntsön valamennyi vizet a
kondenzvízteknőbe, hogy meggyőződhessen az akadálytalan
elfolyásról.

EUWAC5~10FBZW1
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Digitális vezérlőegység
Kezelőfelület
A digitális vezérlő egy numerikus kijelzőből, négy darab, felirattal
ellátott nyomógombból és a felhasználónak visszajelzést biztosító
LED-ekből áll.

Ábra – Digitális vezérlőegység

Ábra – Távoli kezelőfelület (opcionális készlet)

A vezérlőegység gombjai:
Egy gomb vagy gombok kombinációinak megnyomásakor a
végrehajtott funkció a vezérlő és az egység aktuális állapotától függ.
Digitális
vezérlőegység
gombjai

Távoli
kezelőfelület
gombjai

Fő kijelző

—

A

T

B

U

Tartsa nyomva
5 másodpercig,
hogy hozzá tudjon férni a
DIREKT paraméterekhez

S

Tartsa nyomva
5 másodpercig:
A + B VAGY
Nyomja meg egyszer az
S
gombot, hogy hozzá tudjon
férni a FELHASZNÁLÓI
paraméterekhez (a
FELHASZNÁLÓI jelszó
megadása után)

A + B

C

Tartsa nyomva
5 másodpercig:
nincs hatása ezekre az
egységekre.
Nyomja meg egyszer:
közvetlen hozzáférés a
leolvasás menü
érzékelőjéhez
(b01/b02/b03)

D

D

Tartsa nyomva
5 másodpercig az
egység hűtés üzemmódban
történő be-/kikapcsolásához
Nyomja meg egyszer:
közvetlen hozzáférés a
leolvasás menü
érzékelőjéhez
(b01/b02/b03)

C + D

R

C

Tartsa nyomva
5 másodpercig a
riasztás alatt a
riasztás kézi leállításához

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv
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Érzékelő leolvasása menü

Paraméterválasztás menü

Paraméterbeállítás menü

Egyszeri megnyomása:
visszatérés

Egyszeri megnyomása:
visszatérés

Egyszeri megnyomása:
mégse és visszatérés

—

Nyomja meg egyszer a
paramétercsoport vagy
paraméter kiválasztásához

Egyszeri megnyomása:
megerősítés és visszatérés

—

Nyomja meg egyszer az
előző érzékelő paraméter
kiválasztásához

Nyomja meg egyszer az
előző paramétercsoport
vagy paraméter
kiválasztásához

Nyomja meg egyszer az
érték növeléséhez

Nyomja meg egyszer a
következő
érzékelőparaméter
kiválasztásához

Nyomja meg egyszer a
következő paramétercsoport
vagy paraméter
kiválasztásához

Nyomja meg egyszer az
érték csökkentéséhez

—

EUWAC5~10FBZW1
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A vezérlőegység és a távoli kezelőfelület LED lámpái:

Az egység bekapcsolása

Funkciók fő kijelzés közben (nem a menün belül)
Digitális vezérlőegység
LED-jei

P

LED (zöld)

Távoli
kezelőfelület

Az egység hűtés módban történő bekapcsolását a következők
szerint kell végezni:

Fő kijelző

Z

Belépő víz hőmérséklete.

F

LED (sárga)

F

Nem aktív.

G

LED (sárga)

G

Jelzi, hogy a hűtés mód aktív.

H

LED (piros)

Y

Jelzi, hogy a riasztás aktív.

L

LED (sárga)

L

Jelzi a szivattyú állapotát

M

LED (sárga)

M

LED: jelzi, hogy legalább egy
kompresszor aktív.

&

LED (sárga)

&

LED világít: jelzi, hogy az
1. kompresszor aktív.
LED villog: jelzi az
1. kompresszor beindítási
kérelmét.

é

LED (sárga)

é

Nem aktív.

Például az F és G LED-ek jeleznek egy paramétercsoport vagy
paraméter elérésekor vagy a paraméterek közvetlen elérésekor.
A hőmérséklet leolvasási pontossága: ±1°C.
A numerikus kijelző
napfényben romolhat.

olvashatósága

közvetlen

Direkt és felhasználói paraméterek
A digitális vezérlőegységnek direkt és felhasználó paraméterei
vannak. A direkt paramétereknek a berendezés mindennapi
használatában van fontos szerepük, például a beállított hőmérséklet
megadásakor, illetve az aktuális üzemi információk leolvasásakor.
Ezzel szemben a felhasználói paraméterek felsőbb szintű
funkciókhoz kapcsolódnak, amilyen például a késleltetés beállítása.
Minden paraméter egy kódból és egy értékből áll. Például a be- és
kikapcsolás helyből vagy távolról történő vezérlését megadó
paraméter kódja h07, az értéke pedig 1 vagy 0.
A paraméterek áttekintése céljából lásd: "Direkt és felhasználói
paraméterek áttekintése", 13. oldal.

Az egységek kezelése
Ez a fejezet az egységek mindennapi használatát tárgyalja.
Megtudhatja, hogyan kell olyan szokványos feladatokat elvégezni,
mint például:
■

"Az egység bekapcsolása",
kikapcsolása", 11. oldal,

■

"A hűtési hőmérséklet beállítása", 11. oldal,

■

"Aktuális üzemi információk leolvasása", 11. oldal,

■

"A vészjelzések kikapcsolása", 12. oldal,

■

"A hibaüzenetek kikapcsolása", 12. oldal.

10. oldal
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és

"Az

egység

Nyomja meg a D gombot körülbelül 5 másodpercig, ekkor a
G LED jelezni fog.

Ekkor egy inicializációs folyamat indul el, a L LED, a M LED, a
& LED a beprogramozott termosztát funkciótól függően világítani
kezd.
Abban az esetben, ha a & LED villog, azt jelzi, hogy az
1. kompresszor felé beindítási kérelem érkezett. A kompresszor be
fog indulni, miután az időzítő elérte a nullát.
MEGJEGYZÉS

2

Egy paramétercsoport vagy paraméter kiválasztásakor a
paramétercsoporthoz vagy paraméterhez tartozó különböző LED-ek
jeleznek.

MEGJEGYZÉS

1

Ha a távoli vezérlésű be-/kikapcsolás engedélyezve
van, lásd: "A be- és kikapcsolás helyből vagy távolról
történő vezérlésének megadása", 14. oldal.

A berendezés első bekapcsolásakor vagy hosszabb
üzemszünet után ajánlatos az alábbiakat ellenőrizni.
A kondenzátor ventilátorának forgása
Ez a teendő csak a EUWAC8+10 egységekre vonatkozik.
Amint a kompresszor és a kondenzátor ventilátora elindult,
állítsa le őket a berendezés kikapcsolásával (lásd "Az egység
kikapcsolása", 11. oldal). A leállás közben ellenőrizze, hogy a
ventilátorok jó irányba forognak-e. Az irányt nyíl jelzi a ventilátor
házán. Ha rossz irányba forognak, jelezze a helyi Daikin
forgalmazónak.
Szokatlan zajok vagy vibráció
Ellenőrizze, hogy az egység nem kelt-e szokatlan zajokat vagy
vibrációt: ellenőrizze a rögzítéseket és a csöveket. Ha a
kompresszor furcsa hangot ad, azt a hűtőközeg túltöltése is
okozhatja.
Üzemi nyomás
Fontos a hűtőkörben a nagy- és kisnyomás-határérték
ellenőrzése, így lehet biztosítani az egység helyes működését
és a névleges teljesítmény leadását.
Hivatkozásul az R407C átlagos telítettségi hőmérsékletének és
a mért nyomásnak a viszonya megtalálható itt: "I. melléklet",
21. oldal.
A mért nyomás egy maximum és minimum érték között
változó — ez a víz hőmérsékletének és a kültéri
hőmérsékletnek a függvénye (a mérés pillanatában).
Hűtés mód

Minimum
(

Kis nyomás
Nagy nyomás

Névleges

–5°C)

(

35°C)

Maximum
(

38°C)

(LW 4°C)

(LW 7°C)

(LW 20°C)

3 bar
7 bar

4 bar
21 bar

6,5 bar
24 bar

kültéri hőmérséklet
LW távozó víz hőmérséklete

MEGJEGYZÉS

A nyomásmérés előtt ellenőrizze, hogy az alsó
szervizfedél a helyén van-e. Ha nincs, a hűtőközeg
kevésbé hűl le a kondenzátorban, ami a kis és a nagy
nyomást egyaránt emeli.

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv
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Vízszivárgás
Ellenőrizze, hogy nincs-e az evaporátor és a külső vízkör
környékén vízszivárgás.
Kondenzvíz-elvezetés
Tegye a szervizfedeleket a helyükre, hogy a berendezés
teljesen zárt legyen, és indítsa el az egységet. Néhány órányi
üzemelés után ellenőrizze, hogy a kondenzvíz megfelelően
kiürül-e az elvezetőn keresztül, és nem folyik-e túl a
kondenzvízteknőből a padlóra.
Előfordulhat, hogy a kondenzvízteknő kivezetése eldugul, vagy
a kondenzátor ventilátora olyan vákuumot hoz létre, hogy a
kondenzvíz a kondenzvízteknőben marad és túlcsordul. Ilyen
esetben lejjebb kell helyezni a kondenzvíz-elvezetést. A
"Az egység üzembe helyezése" fejezetben megadott 75 mm
szintkülönbség a minimumérték.
3

Ha a berendezés néhány percen belül nem kapcsol be, nézze
meg a direkt paraméterek listájában az aktuális üzemi
információkat. Lásd még "Hibaelhárítás", 17. oldal.

MEGJEGYZÉS

Ha a ki- és bekapcsolás vezérlése távirányítással
történik (h07=1), ajánlott egy kapcsoló felszerelése a
berendezés mellett is a távirányítással vezérelhető
sorozatoknál. Így az egység bárhonnan kikapcsolható.

Az egység kikapcsolása
Amikor a hűtés mód aktív, az egység kikapcsolását a következők
szerint kell végezni:
1

Nyomja meg a D gombot körülbelül 5 másodpercig, ekkor a
G LED kialszik.

MEGJEGYZÉS

Ha a távoli vezérlésű be-/kikapcsolás engedélyezve
van, lásd: "A be- és kikapcsolás helyből vagy távolról
történő vezérlésének megadása", 14. oldal.

A direkt paraméterek leolvasása és módosítása
A menü szerkezetének áttekintését lásd: "Menü áttekintése",
20. oldal.
1

Nyomja meg a B gombot 5 másodpercig a fő kijelzőn.
A -/- paramétercsoport megjelenik.

2

Nyomja meg a C vagy a D gombot a megfelelő
paramétercsoport kiválasztásához.

3

Nyomja meg a B gombot a kiválasztott paramétercsoportba
való belépéshez.

4

Nyomja meg a C vagy a D gombot a megfelelő paraméter
kiválasztásához.

5

Nyomja meg a B gombot a kiválasztott paraméter
leolvasásához.

6

Nyomja meg a C vagy a D gombot a kiválasztott
paraméter beállításának növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
(Csak a paraméterek írása/olvasása esetén érvényes.)

7

Nyomja meg a B gombot a módosított beállítás
megerősítéséhez.
VAGY
Nyomja meg a A gombot a módosított beállítás elvetéséhez.

8

Nyomja meg a A gombot a paramétercsoporthoz való
visszatéréshez.

9

Nyomja meg 2 alkalommal a A gombot a fő kijelzőhöz való
visszatéréshez.

Az "érzékelő leolvasása menü" paramétereinek leolvasása
A menü szerkezetének áttekintését lásd: "Menü áttekintése",
20. oldal.
A b01/b02/b03 paraméterek részei az "érzékelő leolvasása
menü"-nek.
1

Nyomja meg a C vagy a D gombot a fő kijelzőn.
A b01 paraméter megjelenik.
Abban az esetben, ha nem nyom meg gombot, a b01 érzékelő
értéke lesz megjelenítve, amíg a C vagy a D gombot meg
nem nyomja egy másik paraméter kiválasztása céljából (b02
vagy b03).

2

Nyomja meg a A gombot a fő kijelzőhöz való visszatéréshez.

Ha az eljárás során nem nyom meg gombot 30 másodpercig, a
megjelenített paraméterkód vagy érték elkezd villogni. Ha nem nyom
meg gombot, a vezérlő újabb 30 másodperc múlva automatikusan
visszatér a fő kijelzőhöz.

A hűtési hőmérséklet beállítása
1

Az r1 hűtési beállítási pont paraméter módosítása.

Ez egy direkt paraméter, lásd: "A direkt paraméterek leolvasása és
módosítása", 11. oldal.
MEGJEGYZÉS

Ha a kettős beállítási pont engedélyezve van (lásd:
"Kettős beállítási pont vezérlés kiválasztása",
15. oldal).

Aktuális üzemi információk leolvasása
A direkt paraméterek
információk az alábbiak:

listájából

kiolvasható

aktuális

■

b01: evaporátor belépő víz hőmérséklete,

■

b02: evaporátor kilépő víz hőmérséklete,

■

b03: nem használt,

■

c10: az 1. kompresszor teljes üzemideje órákban,

■

c15: a szivattyú teljes üzemideje órákban.

MEGJEGYZÉS

üzemi

■

A b01, b02 és b03 paramétereket az "érzékelő
leolvasása menü" segítségével is le lehet olvasni.
Lásd:
"Az
"érzékelő
leolvasása
menü"
paramétereinek leolvasása", 11. oldal.

■

A c10, c11 és c15 paraméterek időzítőinek
alaphelyzetbe állításáról lásd: "A hibaüzenetek
kikapcsolása", 12. oldal.

Ezek direkt paraméterek, lásd: "A direkt paraméterek leolvasása és
módosítása", 11. oldal.

Ha az eljárás során nem nyom meg gombot 30 másodpercig, a
megjelenített paraméterkód vagy érték elkezd villogni. Újabb
30 másodperc múlva, ha nem nyom meg gombot, a vezérlő
bármilyen módosított paraméter mentése nélkül automatikusan
visszatér a fő kijelzőhöz.

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

11

EUWAC5~10FBZW1

Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
4PW61657-1 – 07.2010

4PW61657-1_digital_HU.book Page 12 Friday, August 27, 2010 9:00 AM

A vészjelzések kikapcsolását a következők szerint kell végezni:

A vészjelzések kikapcsolása

1
Ha a rendszer vészjelet érzékel, a következő történik:

Derítse ki a hiba okát, és javíttassa ki.
Lásd "Hibaelhárítás", 17. oldal.

■

a vészjelzés reléje áramot kap;

■

a H LED világítani kezd

■

a kijelző villogni kezd, felváltva mutatva a hibakódot és a belépő
víz hőmérsékletét.

2

Ha az a1, fl, hp1 vagy lp1 hibakód jelenik meg a kijelzőn,
kapcsolja ki a vészjelzést kézzel az E, C és a D
kombinációs gomb egyidejű, körülbelül 5 másodpercig tartó
megnyomásával.
Minden egyéb esetben a vészjelzés automatikusan kikapcsol.
Ha a vészjelzés kikapcsolt, a hibakód és a H LED eltűnik a
kijelzőről. A vezérlő normál üzemmódban folytatja, a kijelzőn a
belépő víz hőmérséklete jelenik meg.

A következő hibakódok jelenhetnek meg a kijelzőn:
■

a1: fagyásveszélyt jelez.

■

e1: jelzi, hogy az evaporátor belépő vízhőmérsékletét mérő
NTC szonda hibás.

■

e2: jelzi, hogy az evaporátor kilépő vízhőmérsékletét mérő
NTC szonda hibás.

A hibaüzenetek kikapcsolása

■

e3: jelzi, hogy az evaporátor fűtőpólya biztosítéka (F4)
kiégett, a fázis fordított, vagy probléma van az I/O PCB
panellel (A2P).

Normál üzemmódban a vezérlő kijelzője néha villogni kezd, felváltva
mutatja a belépő víz hőmérsékletét és a következő hibakódot:

Ha a berendezés fagyás elleni védelemmel van
ellátva, akkor erősen ajánlott a távoli visszajelző
lámpa (H3P) felszerelése (lásd az egységhez
mellékelt kábelezési rajzot). Így az evaporátor
fűtőpólya biztosítékának (F4) a kiégése hamarabb
észlelhető, és a hideg időszakban elkerülhető a
hűtőkör befagyása.
■

ehs: jelzi, hogy a tápfeszültség túl magas. Ebben az esetben
hívjon ki egy képesített villanyszerelőt.

■

el1: jelzi, hogy hiba van a tápellátásban (például: zaj). Ebben
az esetben hívjon ki egy képesített villanyszerelőt.

■

el2: jelzi, hogy hiba van a tápellátásban (például: zaj). Ebben
az esetben hívjon ki egy képesített villanyszerelőt.

■

els: jelzi, hogy a tápfeszültség túl alacsony. Ebben az esetben
hívjon ki egy képesített villanyszerelőt.

■

epb: jelzi, hogy az egység belsejében, a vezérlő PCB panelén
az EEPROM sérült.

■

epr: jelzi, hogy az egység belsejében, a vezérlő PCB panelén
az EEPROM sérült.

■

fl: jelzi, hogy nem volt elegendő vízáramlás a szivattyú
beindulása utáni 15 másodpercen belül, vagy a
kompresszor működésének kezdete után 5 másodpercen
belül, vagy hogy a szivattyúmotor túláramvédelme
bekapcsolt.

■

hc1: jelzi, hogy az 1. kompresszor karbantartása esedékes: az
1. kompresszor teljes üzemideje (c10 direkt paraméter)
meghaladta a karbantartási figyelmeztetés beállított
türelmi idejét (c14 felhasználói paraméter).

A hc1 karbantartási üzenet kikapcsolását a következők szerint kell
végezni:
1

Olvassa le az 1. kompresszor üzemidejét c10.
Ez egy direkt paraméter, lásd: "A direkt paraméterek leolvasása
és módosítása", 11. oldal.

2

Amikor a c10 paraméter értéke megjelenik, nyomja meg a
C vagy a D gombot egyidejűleg 5 másodpercig. Az
időzítő értéke 0 lesz, és a figyelmeztetés kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ne feledje elvégezni a szükséges karbantartási
feladatokat a figyelmeztetések kikapcsolása után.
A c10 időzítő visszaállítása mellett lehetőség van rá,
hogy azonos módon a c15 időzítőt (szivattyú
üzemideje) is visszaállítsa.

■ hp1: jelzi, hogy a túlnyomás-kapcsoló, a kilépési hőmérséklet
hővédő vagy a kompresszormotor túláramvédelme
bekapcsolt, vagy hogy a környezeti hőmérsékletet mérő
NTC szonda hibás.
■ fl + hp1: jelzi, hogy valószínűleg egy RPP hiba történt, vagy az F4
biztosíték kiégett.
■

lp1: jelzi, hogy a kisnyomás-kapcsoló bekapcsolt.

■

ter: jelzi, hogy kommunikációs
kezelőfelülettel.

hiba

van

a

távoli

■ : kommunikációs hiba az egység digitális vezérlőegysége
és a távoli kezelőfelület között. Erősítse meg a h23
paraméterkód
helyes
választását.
Ennek
az
alapértelmezett beállítása 0 kell legyen, és erősítse meg
a korrekciós üzembe helyezést az EKRUMCA távoli
kezelőfelület üzembe helyezési kézikönyve szerint.
MEGJEGYZÉS

Ha az fl és h1 hibakód felváltva villog, a vészjelzést
valószínűleg a fázissorrend-figyelő okozta, de
előfordulhat, hogy az evaporátor fűtőpólya biztosítéka
(F4) kiégett.
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A digitális vezérlőegység felsőbb szintű funkciói
Ez a fejezet a vezérlőegység direkt és felhasználói paramétereiről ad
áttekintést. Akövetkező fejezetből megtudható, hogyan kell az
egységet ezekkel a paraméterekkel beállítani.

Direkt és felhasználói paraméterek áttekintése
A B gomb körülbelül 5 másodpercig történő lenyomásával
megjeleníthető a direkt paraméterek listája. Lásd még: "A direkt
paraméterek leolvasása és módosítása", 11. oldal.
Paramétercsoport

-/-a-b-

-c-

Paraméterkód

/23

Leírás

Mértékegység 0=°C 1=°F

-t-

0

1

Modbus
cím

Paramétertípus(*)

í/O

F

5

D

Evaporátor belépő víz hőmérséklete

0,1°C

í

D

102

A

Evaporátor kilépő víz hőmérséklete

0,1°C

í

D

103

A

b03

Nem használt

0,1°C

í

D

104

A

c07

A szivattyú és a kompresszor
beindulása közötti késleltetés

15

0

999

1 másodperc

í/O

F

238

I

c08

Az egység és a szivattyú kikapcsolása
közti türelmi idő

0

0

150

1 perc

í/O

F

239

I

c10

Az 1. kompresszor teljes üzemideje
órákban

x100 óra

í

D

122

A

c14

A karbantartási figyelmeztetésre
beállított türelmi idő (c10)

x100 óra

í/O

F

241

I

c15

A szivattyú teljes üzemideje órákban

x100 óra

í

D

126

A

Nincs elérhető felhasználói vagy direkt paraméter

f-r

0

Egységek

b02

-f-

-r-

Max

Felhasználói/
Direkt

b01

Nincs elérhető felhasználói vagy direkt paraméter

-p-

Min

Írás/
Olvasás

Nincs elérhető felhasználói vagy direkt paraméter

-d-

-h-

Alapértelmezett érték

0

0

100

h07

A távoli vezérlésű be-/kikapcsolás
aktiválása
0=nem aktív
1=aktív
(csak akkor, ha p34=23)

0

0

1

í/O

F

15

D

h09

A vezérlő billentyűzet lezárása
0=lezár
1=lezárás feloldása

1

0

1

í/O

F

16

D

h10

BMS-csatlakozás soros címe

1

1

200

í/O

F

256

I

h23

Címkártya csatlakozás kiválasztása
0=távoli kezelőfelület csatlakozás
1=MODBUS csatlakozás

0

0

1

í/O

F

11

D

p34

S9S változtatható digitálisbemenetválasztás
0=nincs funkció
13=távoli kettős beállítási pont
23=távoli be-/kikapcsolás (csak a
következővel együtt aktív: h07)
NE VÁLASSZON KI MÁS
ÉRTÉKEKET

23

0

27

í/O

F

329

I

r01

Hűtési beállítási pont

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

í/O

D

41

A

r02

Hűtési különbség

3,0

0,3

19,9

0,1°C

í/O

D

42

A

r21

2. hűtési beállítási pont(^)

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

í/O

D

55

A

í

D

208

I

Nincs elérhető felhasználói vagy direkt paraméter
h99

Szoftverkiadás változata

(*) D=digitális, A=analóg, I=egész szám.
(†) –2,0 és –7,0 csak glikol alkalmazásával működő egységeknél alkalmazható.
(^) Abban az esetben használatos, mikor a kettős beállítási pont a p09 vagy a p34 helyen engedélyezve van, és a kettős beállítási pont digitális bemenete zárva van.
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A felhasználói paraméterekkel kapcsolatos műveletek

A felhasználói paraméterek leolvasása és módosítása

A mértékegység megadása
MEGJEGYZÉS

A felhasználói paraméterek leolvasásakor a direkt
paraméterek is megjelennek.

A menü szerkezetének áttekintéséért lásd: "Menü áttekintése",
20. oldal.
1

Digitális vezérlőegység esetében, nyomja meg a A és a
B gombokat körülbelül 5 másodpercig, amíg a O
megjelenik.
Távoli kezelőfelület esetében nyomja meg a S gombot egyszer.

A /23 (mértékegység) felhasználói paraméter beállításától függően
minden hőmérsékletértek °C (=0) vagy °F (=1) egységben jelenik
meg.
Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.

A szivattyú és a kompresszor beindulása közötti időeltolódás
megadása

2

Adja meg a helyes jelszót a C és a D gombok
használatával. A jelszó értéke 22.

A c07 felhasználói paraméter lehetővé teszi a szivattyú és a
kompresszor beindulása közötti késleltetés megadását.

3

Nyomja meg a B gombot a jelszó megerősítéséhez és a
menübe történő belépéshez, a s-p jelenik meg.

Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.

4

Nyomja meg a B gombot a paraméterbeállítások
leolvasásához (=s-p). (A l-p a paraméterszint leolvasását
jelenti, de ez a funkció nincs használatban).
A -/- paramétercsoport jelenik meg.

5

Nyomja meg a C vagy a D gombot a megfelelő
paramétercsoport kiválasztásához.

6

Nyomja meg a B gombot a kiválasztott paramétercsoportba
való belépéshez.

7

Nyomja meg a C vagy a D gombot a megfelelő paraméter
kiválasztásához.

8

Nyomja meg a B gombot a kiválasztott paraméter
leolvasásához.

9

Nyomja meg a C vagy a D gombot a beállítás
növeléséhez, illetve csökkentéséhez. (Csak a paraméterek
írása/olvasása esetén érvényes.)

10

Nyomja meg a B gombot a módosított beállítás
megerősítéséhez.
VAGY
Nyomja meg a A gombot a módosított beállítás elvetéséhez.

11

Nyomja meg a A gombot a paramétercsoporthoz való
visszatéréshez.

12

Nyomja meg 2 alkalommal a A gombot a fő kijelzőhöz való
visszatéréshez.

Ha az eljárás során nem nyom meg gombot 30 másodpercig, a
megjelenített paraméterkód vagy érték elkezd villogni. Újabb
30 másodperc múlva, ha nem nyom meg gombot, a vezérlő
bármilyen módosított paraméter mentése nélkül automatikusan
visszatér a fő kijelzőhöz.

A hűtési hőmérséklet-különbség megadása
Módosítsa a r02 hűtési különbség paramétert.
Ez egy direkt paraméter, lásd: "A direkt paraméterek leolvasása és
módosítása", 11. oldal.
1 kompresszorhoz

A c08 felhasználói paraméter lehetővé teszi az egység és a
szivattyú leállása közötti késleltetés megadását, pontosabban azt az
időtartamot, ameddig a szivattyú még működik az egység
kikapcsolása után.
Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.

A karbantartásra beállított türelmi idő megadása
A c14 felhasználói paraméter lehetővé teszi annak az időértéknek a
megadását (a kompresszor üzemórái), ami után a vezérlőegység
karbantartási figyelmeztetést ad.
Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.

A be- és kikapcsolás helyből vagy távolról történő
vezérlésének megadása
A h07 felhasználói paraméter a távvezérlő be/ki kapcsolójával (a
felhasználó szereli fel) együtt lehetővé teszi, hogy a felhasználó
bekapcsolja az egységet a vezérlőegység D vagy C
gombjának a használata nélkül.
■

Ha a h07 felhasználói paraméter beállított értéke 0 (=nem
aktív), akkor az egység csak a vezérlőegység D vagy C
gombjával kapcsolható be.

■

Ha a h07 felhasználói paraméter beállított értéke 1 (=aktív),
az egység a következők szerint kapcsolható be vagy ki:
■ Ha a távvezérlő be/ki kapcsolója nyitva van, akkor az egység
ki van kapcsolva, és az egységet nem lehet be-/kikapcsolni a
vezérlőegységen a D vagy a C gomb nyomva tartása
alatt (5 másodperc).
■ Ha a távvezérlő be/ki kapcsoló zárva van, akkor az egység
be van kapcsolva, és az egységet be/ki lehet kapcsolni a
vezérlőegységen a D vagy a C gomb nyomva tartása
alatt (5 másodperc).

Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.

kompresszor
BE

MEGJEGYZÉS

KI

■

Ez csak akkor van, ha a p34 (S9S változtatható
digitálisbemenet-választás)
értéke
23
(alapértelmezett érték).

■

Ha ehhez a funkcióhoz a kettős beállítási pont
funkció van kiválasztva (p34=13), akkor a
távvezérlésű be-/kikapcsolás nincs aktiválva.

°C
12

15
r02

r01/
r21

EUWAC5~10FBZW1

Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
4PW61657-1 – 07.2010

Az egység és a szivattyú leállása közötti időeltolódás
megadása

evaporátor belépő
víz hőmérséklete

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

14

4PW61657-1_digital_HU.book Page 15 Friday, August 27, 2010 9:00 AM

A változókat a felügyeleti rendszer tudja írni és/vagy olvasni. A
csatlakoztatott hűtőtől és/vagy a használt programtól függ, hogy
a változók csak olvashatók vagy írhatók és olvashatók.
- Ha a felügyeleti rendszer egy értéket rendel egy csak
olvasható változóhoz, a parancs egyáltalán nem lesz
végrehajtva.
- Azok a felügyeleti rendszer által lekért változók, amelyek
nem érhetők el egy címkártyával ellátott hűtőben, a
címkártyától a felügyeleti rendszerhez nulla értékkel
érkeznek. A felügyeleti rendszernek ezeket megfelelően
kell kezelnie.
- Ha a felügyeleti rendszer megpróbál egy olyan
paraméterértéket írni, amely a tartományon kívül esik,
az írás meg lesz tagadva.

Kettős beállítási pont vezérlés kiválasztása
A p09 (S7S változtatható digitális választás) és a p34 (S9S
változtatható
digitális
választás)
felhasználói
paraméterek
segítségével a kettős beállítási pont vezérlése az S7S-hez vagy
S9S-hez rendelhető.
2 különböző vezérlés érhető el 1 digitális bemenethez (S9S):
■

p34: S9S változtatható digitálisbemenet-választás
■ 0=nincs funkció
■ 13=távoli kettős beállítási pont
■ 23=távvezérlésű be-/kikapcsolás

Ha a kettős beállítási pont kapcsoló nyitva van, az első beállítási pont
aktiválódik (r01 hűtési beállítási pont).
Ha a kettős beállítási pont kapcsoló zárva van, a második beállítási
pont aktiválódik (r21 2. hűtési beállítási pont).
Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.

Általános információ a Modbus protokollal kapcsolatban
A címkártyában megvalósított Modicon Modbus protokoll megfelel a
következő dokumentum tartalmának:
Modicon Modbus protokoll
Referenciaútmutató
PI-MBUS-300 Rev. J, 1996. június

A vezérlőegység gombjainak zárolása
Ha a h09 felhasználói paraméter beállított értéke 0, akkor a
következő magas szintű funkciók nem érhetők el a vezérlőegységről:
■

a direkt és felhasználói paraméterek módosítása
paraméterek megjeleníthetők, de nem módosíthatók);

■

az időkapcsolók lenullázása.

■

az egység be-/kikapcsolása hűtés vagy fűtés módban

(a

A megvalósított Modbus protokoll a karakterátviteli időn alapuló RTU
(távoli terminálegység) típusba tartozik. A konfiguráció az RS485
multi-drop szolgáltatását használja. A Modbus csomagban küldött
cím címezi meg a hűtőegységet.

Megvalósított RS485 kommunikációs beállítások a Modbus
protokoll részére

Ha a h09 felhasználói paraméter beállított értéke 1, akkor a fentebb
leírt magas szintű funkciók elérhetők a vezérlőegységről.

Az RS485 kommunikációs beállításai a következők szerint vannak
megvalósítva:

A h09 felhasználó paraméter értékének 1 értékről 0 értékre történő
módosításához a szabványos felhasználói paramétermódosítási
eljárás használható a szabványos "22" jelszóval. Lásd: "A
felhasználói paraméterek leolvasása és módosítása", 14. oldal.

■

Adatátviteli sebesség: 9600

■

Stopbit: 2

■

Paritás: nincs

A h09 felhasználói paraméter értékének 0 értékről 1 értékre
történő módosításához a felhasználói paramétermódosítási eljárás
használható a külön megadott "11" jelszóval. Lásd: "A felhasználói
paraméterek leolvasása és módosítása", 14. oldal.

Megvalósított parancsok a Modbus protokoll részére
A programban
tartalmazza:

megvalósított

Modbus parancs

parancsokat

a

következő

lista

Jelentés

Megjegyzések

01

hőcserélő
állapotának
olvasása

Digitális változó(k)
olvasása

Az opcionális EKAC10C készlet címkártya felszerelésével képes lesz
kommunikálni a hűtőjével egy épületfelügyeleti rendszeren vagy egy
felügyeleti rendszeren keresztül a Modbus protokoll használatával.

egy logikai hőcserélőcsoport vagy különálló
bemenet aktuális
állapotának (BE/KI) lekérése

02

bemenet
állapotának
olvasása

Digitális változó(k)
olvasása

egy logikai hőcserélőcsoport vagy különálló
bemenet aktuális
állapotának (BE/KI) lekérése

A Modbus általános leírása

03

tárolóregiszterek
olvasása

Analóg változó(k)
olvasása

egy vagy több tárolóregiszter
aktuális bináris értékének
lekérése

04

bemeneti
regiszterek
olvasása

Analóg változó(k)
olvasása

egy vagy több tárolóregiszter
aktuális bináris értékének
lekérése

05

egyetlen
hőcserélő
kényszerítése

Egyéni digitális
változó(k) írása

egyetlen hőcserélőt
kényszerít BE vagy KI
állapotba

06

egyetlen
regiszter előre
beállítása

Egyéni analóg
változó(k) írása

egy megadott bináris
értéket helyez el egy
tárolóregiszterben

15

több hőcserélő
kényszerítése

Digitális változók
sorozatának írása

egymást követő logikai
hőcserélők sorozatát
kényszeríti BE vagy KI
állapotba

16

több regiszter
előre beállítása

Analóg változók
sorozatának írása

megadott bináris értékeket
helyez el tárolóregiszterek
egymást követő sorozatába

BMS csatlakoztatás modbus

A címkártya a
kommunikációt.

Modbus

protokoll

használatával

végzi

a

A kommunikációs hálózat különböző részei
■

A kommunikációs hálózat két főszereplőből áll:
■ Az épületfelügyeleti
rendszer.

rendszer

(BMS)

vagy

felügyeleti

■ A hűtő vagy több hűtő.
■

A BMS vagy más felügyeleti rendszer képes kommunikálni a
hűtőkkel a címkártyákon keresztül.
A kommunikáció kezelése a szelektív hívásokban egy aláfölérendelt rendszer szerint történik, ahol a felügyelő BMS a
fölérendelt egység és a címkártyák az alárendelt egységek.

■

A hűtőegységet a felügyelő rendszer tudja azonosítani egy cím
hozzárendelésével a Modbus hálózaton belül. A hűtő címét be
lehet programozni a BMS beállításainak konfigurálásakor.

■

A címkártyával felszerelt hűtők változókat tartalmazó adatbázisa
a vonatkoztatási pont a felügyeleti rendszer szolgáltatója
számára a Modbus rendszerben a változók megfelelő
jelentéssel történő ellátásához.
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Változók adatbázisa

Ügyeljen a következőkre:
■

A címkártyával felszerelt hűtők sokfélesége miatt a rendszer
nem tesz különbséget a bemenő változók (csak olvasható
állapottal) és a kimenő változók (írás/olvasás állapottal) között,
ezért az adatbázis ismerete és kezelése a felügyeleti
rendszeren jelenlévő résztől függ.

■

A rendszer általános természete miatt a címkártya azonos
módon válaszol a különböző Modbus parancsokra.

A Modbus protokoll adatábrázolása
■

Digitális
Minden digitális adatot egyetlen bit kódol:

A BMS vagy a felügyeleti rendszer és a hűtőegység változók egy
rögzített készletén keresztül kommunikálnak, amelyeket címeknek
nevezünk. A továbbiakban azokról a digitális, egész és analóg
változókról talál szükséges információkat, amelyeket a BMS vagy a
felügyeleti rendszer ki tud olvasni, vagy bele tud írni a hűtő
címkártyájába.
Az összes direkt és felhasználói paraméter címének megtekintéséért
lásd: "Direkt és felhasználói paraméterek áttekintése", 13. oldal.

Az összes nem direkt vagy felhasználói paraméter
változóinak áttekintése

■ "0" a KI
■ "1" a BE állapotot jelenti.
Minden digitális változó egymást követő regiszterek bitjeihez
van rendelve, amelyek mindegyikénél:

Kör riasztás

1=A1, HP1, vagy LP1
riasztási kód aktív
0=nincs aktív
riasztási kód

Csak
olvasható

41

D

■ a felső-cím változó a legnagyobb helyiértékű bithez van
rendelve.

Általános riasztás

1=FL riasztási kód
0=nincs aktív
riasztási kód

Csak
olvasható

45

D

Analóg és egész adat
Egy analóg és egész érték egy 16-bites SZÓ regiszterben van
ábrázolva kettes számrendszerben. Minden regiszter esetén az
első bájt a magasabb rendű biteket, a második bájt az alsóbb
rendű biteket tartalmazza.

NTC szonda
riasztás

1=E1, E2, vagy E3
riasztási kód
0=nincs aktív
riasztási kód

Csak
olvasható

46

D

Áramláskapcsoló
bemenet riasztása

1=zárva
0=nyitva

Csak
olvasható

53

D

Nagynyomás vagy
elvezető védőelem
vagy túláram
bemenetének
riasztása

1=zárva
0=nyitva

Csak
olvasható

55

D

Kisnyomáskapcsoló
bemenetének
riasztása

1=zárva
0=nyitva

Csak
olvasható

56

D

Változtatható
digitális S9S
bemenet bemenete

1=zárva
0=nyitva

Csak
olvasható

57

D

1. kompresszor
kimenete

1=be
0=ki

Csak
olvasható

59

D

Szivattyú kimenete

1=be
0=ki

Csak
olvasható

61

D

Irányváltó szelep
kimenete

1=be
0=ki

Csak
olvasható

62

D

Riasztás kimenete

1=be
0=ki

Csak
olvasható

63

D

Be vagy ki

1=be
0=ki

Írás/
olvasás

64

D

■ az alsó-cím változó a legkisebb helyiértékű bithez van
rendelve

■

■ Az analóg változók tizedekben vannak ábrázolva:
például a 10,0 érték átvitele 0064h=100d értékként történik
meg
például a –10,0 érték átvitele FF9Ch=–100d értékként
történik meg
■ Az egész változók átvitele a tényleges értékük használatával
történik:
például a 100 érték átvitele 0064h=100d értékként történik
meg
A címkártya olyan regisztereken működik, ahol egy regisztert
kell figyelembe venni 16 bitnél.
Ha a BMS vagy a felügyeleti rendszer megpróbál egy olyan
paraméterértéket írni, amely a tartományon kívül esik, az írás
figyelmen kívül lesz hagyva.

Megvalósított hibakód
Kód

1

Modbus Paramétercím
típus(*)

Leírás

Modbus értelmezés

Helytelen funkció

Feltétel

Az üzenet nem támogatott vagy a
szükséges változók száma nagyobb,
mint a megengedett korlát (hossz ≤20)

(*)

D=digitális.

A BMS beállítás megadása
A Modbus protokoll aktiválása
A Modbus protokoll aktiválása a h23 paraméter 1 értékre állításával
történik.
Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.

Az egységek soros címének megadása
Az egyes egységeknek a felügyeleti rendszerrel való
kommunikálásához szükséges egyéni soros címének megadásához
állítsa be a h10 paramétert.
Ez egy felhasználói paraméter, lásd: "A felhasználói paraméterek
leolvasása és módosítása", 14. oldal.
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Hibaelhárítás

Lehetséges okok

Ez a fejezet hasznos információkat tartalmaz a vízhűtő berendezés
működése során esetleg fellépő problémák felderítésével és
kiküszöbölésével kapcsolatban.
A hibaelhárítás megkezdése előtt vizsgálja át alaposan az egységet,
nincsenek-e látható hibái, például meglazult csatlakozások vagy
sérült kábelek.
A Daikin forgalmazójának értesítése előtt olvassa el figyelmesen ezt
a fejezetet, ezzel időt és pénzt takaríthat meg.
Mielőtt megvizsgálná az áramforráspanelt vagy a vízhűtő
berendezés kapcsolódobozát, mindig ellenőrizze, hogy a
vízhűtő hálózati megszakítója le van-e kapcsolva.
Ha egy biztonsági eszköz bekapcsolt, állítsa le a berendezést, és
derítse ki, hogy miért aktiválódott a biztonsági eszköz, mielőtt azt
kikapcsolná. A biztonsági eszközöket semmilyen körülmények között
nem szabad kiiktatni, vagy a gyári beállítástól eltérő értékre állítani.
Ha a probléma okát nem tudja kideríteni, hívja fel a helyi Daikin
forgalmazóját.
Tünet 1: Az egység nem kapcsol be, de a L LED világít
Lehetséges okok

Teendő

A vezérlőegység gombjai zárolva
vannak. A h09 felhasználói
paraméter beállított értéke 0.

Oldja fel a vezérlőegység
gombjainak zárolását.

Tünet 4: A következő biztonsági eszközök valamelyike bekapcsolt
Tünet 4.1: A kompresszor túláramreléje

Lehetséges okok

Teendő

Valamelyik fázis kiesett.

Ellenőrizze a biztosítékokat az
áramforráspanelen vagy mérje
meg a tápfeszültséget.

A feszültség túl alacsony.

Mérje meg a tápfeszültséget.

A motor túlterhelt.

Állítsa alaphelyzetbe (reset). Ha a
hiba nem szűnik meg, jelezze a helyi
Daikin forgalmazójának.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

Nyomja meg a piros gombot a
túláramrelén, a kapcsolódobozban.
A vezérlőegységet is nullázni kell.

Tünet 4.2: Kisnyomás-kapcsoló vagy fagyásveszély vészjelzés

Lehetséges okok

Teendő

A víz-hőcserélőbe ömlő víz
áramlása kicsi.

Növelje a vízáramlást.

Kevés a hűtőközeg.

Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás,
és töltse fel újra hűtőközeggel a
rendszert, ha szükséges.

Teendő

A hőmérséklet-beállítás nem
megfelelő.

Ellenőrizze, hogy mi van a
vezérlőegységben megadva.

A berendezés a működési
tartományon kívül üzemel.

Ellenőrizze a berendezés üzemi
feltételeit.

Áramkimaradás

Ellenőrizze a feszültséget az
áramforráspanelen.

A víz-hőcserélőbe ömlő víz
hőmérséklete túl alacsony.

Növelje a belépő víz hőmérsékletét.

Kiégett biztosíték vagy bekapcsolt
védőberendezések.

Vizsgálja meg a biztosítékokat és a
védőberendezéseket. Ha kell,
cserélje ki a biztosítékokat
ugyanolyan típusúra és értékűre.
(Lásd az egységhez mellékelt
kábelezési rajzot.)

Az áramláskapcsoló nem működik,
vagy nincs vízáramlás.

Ellenőrizze az áramláskapcsolót és
a vízszivattyút.

Meglazult csatlakozások.

Zárlatos vagy szakadt vezetékek.

Vizsgálja meg az egység helyszíni
huzalozásának és belső
vezetékeinek csatlakozásait.
Szorítsa meg a meglazult
csatlakozásokat.
Tesztelje le műszerrel az
áramköröket, és javítsa meg, ha kell.

Tünet 2: Az egység nem kapcsol be, de a L LED villog
Lehetséges okok

Teendő

Az áramlás megindulását figyelő
időszabályzó még aktív.

Az egység körülbelül 15 másodperc
múlva bekapcsol. Ellenőrizze, hogy
van-e vízáramlás az evaporátoron
keresztül.

A visszaállást letiltó időszabályzó
még aktív.

Az áramkör csak körülbelül 4 perc
elteltével tud bekapcsolni.

A védelmi időszabályzó még aktív.

Az áramkör csak körülbelül 1 perc
elteltével tud bekapcsolni.

Tünet 3: Az egység nem kapcsol be, és a L LED nem világít
Lehetséges okok

Teendő

A következő biztonsági eszközök
valamelyike bekapcsolt:
• Fázissorrend-figyelő (R1P)
• Túláramrelé (K*S)
• Kilépési hőmérséklet hővédő
(Q*D)
• Evaporátor-hőmérséklet
termosztát (S*T)
• Áramláskapcsoló (S10L)
• Túlnyomás-kapcsoló (S*HP)

Ellenőrizze a vezérlőegységen, és
nézze meg a 4. tünetet "A következő
biztonsági eszközök valamelyike
bekapcsolt", 17. oldal. Nézze meg a
digitális vezérlőegység leírását: "A
vészjelzések kikapcsolása",
12. oldal.

Az egység fagyásveszély
vészjelzést ad.

Ellenőrizze a vezérlőegységen, és
nézze meg a 4. tünetet "A következő
biztonsági eszközök valamelyike
bekapcsolt", 17. oldal. Nézze meg a
digitális vezérlőegység leírását: "A
vészjelzések kikapcsolása",
12. oldal.

A távvezérléssel történő be- és
kikapcsolás engedélyezett, de a
távkapcsoló ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a távkapcsolót, vagy
tiltsa le a távvezérléssel történő beés kikapcsolást.
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ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

Ha a nyomás emelkedik, a
kisnyomás-kapcsoló automatikusan
visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel
kell lenullázni.

Tünet 4.3: Túlnyomás-kapcsoló

Lehetséges okok

Teendő

A kondenzátor ventilátora nem
működik megfelelően.

Ellenőrizze, hogy a ventilátor
szabadon forog-e. Tisztítsa meg, ha
szükséges.

Ha a szíjtárcsa gyári beállítását
módosítják, akkor a csökkent
levegőáramlás miatt előfordulhat,
hogy az új szíjtárcsa-beállítással
nem lesz optimális a működés.

A szíjtárcsa gyári beállításán csak
fokozatosan vegyen vissza, és csak
addig, hogy a probléma
megszűnjön.

Piszkos vagy részben eltömődött
kondenzátor.

Távolítson el minden akadályt,
és tisztítsa meg a kondenzátorhőcserélőt kefével és légfúvóval.

A kondenzátorba beömlő levegő
hőmérséklete túl nagy.

A kondenzátor bemeneténél mért
levegőhőmérséklet nem haladhatja
meg a 43°C-ot.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

Ha a nyomás csökken, a túlnyomáskapcsoló automatikusan visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel kell
lenullázni.

Tünet 4.4: A ventilátor hővédője bekapcsolt

Lehetséges okok

Teendő

Mechanikus hiba (a ventilátor
akadálya).

Ellenőrizze, hogy a ventilátor
szabadon forog-e.

Az egységbe ömlő levegő áramlása
gyenge, vagy a kültéri hőmérséklet
túl magas.

Tisztítsa meg jól a levegőhőcserélőt.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

Ha a hőmérséklet emelkedik, a
hővédő automatikusan
visszakapcsol.
Ha a hővédő gyakran bekapcsol,
cserélje ki a motort, vagy értesítse a
helyi Daikin forgalmazóját.
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Karbantartás

Tünet 4.5: A fázissorrend-figyelő bekapcsolt

Lehetséges okok

Teendő

A tápfeszültség valamelyik két fázisa
rossz sorrendben van
csatlakoztatva.

A tápfeszültség valamelyik két
fázisát fel kell cserélni (egy
képesített villanyszerelőnek).

Az egyik fázis nincs megfelelően
csatlakoztatva.

Ellenőrizze a fázisok csatlakozásait.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

A berendezés optimális működésének biztosítására rendszeres
időközönként ellenőrizni kell az egységet és a helyszíni huzalozást.
Ha az egységet légkondicionálásra használják, a leírt ellenőrzéseket
legalább évente el kell végezni. Ha az egységet egyéb célokra
használják, az ellenőrzéseket 4 havonta kell elvégezni.

A tápfeszültség valamelyik két
fázisának felcserélése és a
tápvezetékek rögzítése után a
védőberendezés automatikusan
visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel
kell lenullázni.

Mielőtt a karbantartási vagy szerelési munkákat elkezdi,
mindig ellenőrizze, hogy az áramforráspanelen a hálózati
megszakító le van-e kapcsolva, távolítsa el a
biztosítékokat, vagy kapcsolja vissza az egység
védőberendezéseit.

Tünet 4.6: A kilépési hőmérséklet hővédő bekapcsolt

Lehetséges okok
A berendezés a működési
tartományon kívül üzemel.
ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

Ha a hőmérséklet csökken, a
hővédő automatikusan
visszakapcsol, de a vezérlőt
kézzel kell lenullázni.

Tünet 4.7: Az áramláskapcsoló bekapcsolt

Lehetséges okok
Nincs vízáramlás.
ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

Ne tisztítsa a berendezést vízsugárral!

Teendő
Ellenőrizze a berendezés üzemi
feltételeit.

Teendő

Fontos
információk
kapcsolatban

hűtőközeggel

Hűtőközeg típusa: R407C
GWP(1) érték:

Ha az okot megtalálta, az
áramláskapcsoló automatikusan
visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel
kell lenullázni.

(1)

Lehetséges okok

használt

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

Ellenőrizze a vízszivattyút.

Tünet 5: Az egység bekapcsolás után nem sokkal leáll

a

1652,5

GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)
Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás
rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További
információkért forduljon a helyi márkaképviselethez.

Teendő

A biztonsági eszközök valamelyike
bekapcsolt.

Ellenőrizze a biztonsági eszközöket
(lásd "A következő biztonsági
eszközök valamelyike bekapcsolt",
17. oldal).

A feszültség túl alacsony.

Mérje meg a feszültséget az
áramforráspanelen, és ha
szükséges, az egység elektromos
dobozában (feszültségesés nem
megfelelő elektromos hálózati
kábelek miatt).

Karbantartási munkák
A kábeleket és az áramellátást
villanyszerelőnek kell ellenőriznie.

egy

képesített

1

Kondenzátor-hőcserélő
Távolítson el minden szennyeződést és port a hőcserélő
bordáiról kefével és légfúvóval. Az egység belseje felől fújjon.
Vigyázzon, hogy a bordák ne sérüljenek meg.

2

Helyszíni huzalozás és áramellátás

Tünet 6: Az egység folyamatosan üzemel, és a vízhőmérséklet magasabb
vagy alacsonyabb a vezérlőegységen beállított hőmérsékletnél
Lehetséges okok

Teendő

A vezérlő hőmérséklet-beállítása túl
alacsony.

Ellenőrizze a hőmérséklet-beállítást,
és módosítsa, ha kell.

A vízkörben a hőtermelés túl nagy.

Az egység hűtőkapacitása túl kevés.
Értesítse a helyi Daikin
forgalmazóját.

■ Ellenőrizze
rögzítve.

A vízáramlás túl erős.

Állítsa be a vízáramlást.

■ Ellenőrizze a hálózati megszakító helyes működését, és a
helyi áramforráspanelen a földzárlatjelzőt.

■ Ellenőrizze a tápfeszültséget a helyi áramforráspanelen. A
feszültségnek meg kell egyeznie az egység adattábláján
feltüntetett feszültséggel.
a

csatlakozásokat,

megfelelően

vannak-e

Tünet 7: Erős/szokatlan hang, vibráció

3
Lehetséges okok

Teendő

A berendezés nincs megfelelően
rögzítve.

Rögzítse az egységet a "Az egység
üzembe helyezése" fejezet szerint.

A berendezés csőkarimái és a
csövek közötti hajlékony
csatlakozások nincsenek
felszerelve, vagy elhasználódtak.

Ellenőrizze a légvezetékeket, és
rögzítse őket a "Az egység üzembe
helyezése" fejezetnek megfelelően,
vagy szereljen fel hajlékony
csöveket.

Tünet 8: A berendezésből víz folyik

A kondenzvíz-elvezető cső eldugult.

Teendő
Ellenőrizze a víztelenítő kifolyót, és
tisztítsa meg, ha kell.

Tünet 9: Folyamatos váltás nagy és kis ventilátorsebesség között
Lehetséges okok
Ha a szíjtárcsa gyári beállítását
módosítják, akkor a csökkent
levegőáramlás miatt előfordulhat,
hogy az új szíjtárcsa-beállítással
nem lesz optimális a működés.

4

Földelés csatlakozás
Ellenőrizze, hogy a földelővezetékek jól csatlakoznak-e, és a
földkivezetések meg vannak-e szorítva.
Hűtőkör
■ Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközegszivárgás. Ha szivárgást észlel, jelezze a helyi Daikin
forgalmazójának.
■ Ellenőrizze az egység üzemi nyomását. Lásd a köv.
bekezdésben: "Üzemi nyomás", 10. oldal.

Teendő
A szíjtárcsa gyári beállításán csak
fokozatosan vegyen vissza, és csak
addig, hogy a probléma
megszűnjön.
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Szemrevételezéssel
ellenőrizze,
hogy
nincsenek-e
a
kapcsolódobozban laza csatlakozások (csatlakozók vagy
alkatrészek). Ellenőrizze, hogy az elektromos alkatrészek nem
sérültek-e, és jók-e a csatlakozásaik.

5

Lehetséges okok

Az egység belső kábelezése
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6

Kompresszor

Jegyzetek

■ Ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás. Ha olajszivárgást
észlel, jelezze a helyi Daikin forgalmazónak.
■ Hallgassa meg, nincsenek-e szokatlan zajok vagy vibráció.
Ha a kompresszor sérült, jelezze a helyi Daikin
forgalmazójának.
7

Kondenzátor ventilátormotor
■ Tisztítsa meg a motor hűtőbordáit és hűtőrácsát.
■ Hallgassa meg, nem ad-e szokatlan hangot. Ha a ventilátor
vagy a motor sérült, jelezze a helyi Daikin forgalmazójának.

8

A berendezés levegő be-/kimenete
■ Tisztítsa meg a csövek belsejét (használjon porszívót, és
vigyázzon, hogy ne kerüljön szennyeződés vagy por a
kondenzátor hőcserélőjére).
■ Ellenőrizze, hogy a csövek jól vannak-e rögzítve, és nem
érnek-e a berendezéshez (szokatlan zajokat vagy vibrációt
okozhat).
■ Ellenőrizze, hogy a csövek és a berendezés közötti
hajlékony csatlakozás nem sérült vagy szakadt-e. Cserélje
ki, ha szükséges.

9

A kondenzátor ventilátormotorának ékszíjas erőátvitele
(csak a EUWAC8+10 egység esetén)
■ Ellenőrizze, hogy az ékszíj
nem kopott-e. Cserélje ki, ha
szükséges.
■ Ellenőrizze
az
ékszíj
feszességét. Ha a szíjat ujjal
enyhén megnyomja, a kitérése
nem lehet nagyobb, mint
10 mm.

10

Vízellátás
■ Ellenőrizze, hogy a vízbekötések még mindig jól vannak-e
rögzítve.
■ Ellenőrizze a vízminőséget (a vízminőségi adatokat lásd:
"Az egység üzembe helyezése").

11

Kondenzvíz-elvezetés
■ Ellenőrizze a kondenzvíz-elvezetést. Ellenőrizze, hogy a víz
akadálytalanul folyik-e el. Tisztítsa ki alaposan a kondenzvízteknőt és a csöveket.

Hulladékelhelyezési követelmények
Az egység szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően
kell végezni.
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I. melléklet

II. melléklet

Telítettségi hőmérséklet

A külső nyomásesés kiszámítása

Az alábbi ábrák az R407C hűtőközeg átlagos telítettségi hőmérsékletének és a mért nyomásnak a viszonyát jellemzik.
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III. melléklet
Ventilátor jelleggörbék
Az alábbi adatok az egység (ESP) külső statikus nyomását mutatják a ventilátorok (AF) levegőfúvásának függvényében.

EUWAC5FBZW1

EUWAC10FBZW1

Az értékek arra az esetre érvényesek, amikor a ventilátorsebességvezérlő nem aktív.

Az értékek arra az esetre érvényesek, amikor a ventilátorsebességszabályozó fejnyomás-kapcsoló nem aktiválódott.
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Az értékek arra az esetre érvényesek, amikor a ventilátorsebességszabályozó fejnyomás-kapcsoló nem aktiválódott.
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