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INDLEDNING
Daikin EUWAC-FZ kompakte luftkølede vandkøleenheder er konstrueret til indendørs installation alene til køleformål. Enhederne fås i
3 standardstørrelser med normal kølekapacitet fra 11,2 til 22,6 kW.
EUWAC kompakte luftkølede vandkøleenheder kan kombineres med
Daikin ventilationskonvektorer eller enheder til luftbehandling. De kan
desuden bruges til vandforsyning til proceskøling.
Denne installationsvejledning beskriver fremgangsmåden
udpakning, installation og tilslutning af EUWAC enheder.

ved

Tekniske specifikationer (1)
Model EUWAC

Dimensioner HxBxD
Vægt:
• maskinens vægt
• driftsvægt
Tilslutninger
• vandindtag
• vandudtag
• vandafledning
Maks. E.S.P.(*)

5

8

10

1345x
795x605

1290x
1125x605

1395x
1275x605

164
166

224
228

261
266

(mm)

FBSP 1"
FBSP 1"
25

FBSP 1"
FBSP 1"
25

FBSP 1"
FBSP 1"
25

(Pa)

100

150

150

(mm)

(kg)
(kg)

(*) E.S.P. =External Static Pressure (eksternt statisk tryk)

Vedligeholdelse ............................................................................... 15
Vigtig information om det anvendte kølemiddel ....................................... 15
Vedligeholdelse ........................................................................................ 15
Bortskaffelseskrav.................................................................................... 15

Elektriske specifikationer (1)
Model EUWAC

Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg.

Strømkreds
• Fase
• Frekvens
• Spænding
• Spændingstolerance

5

(Hz)
(V)
(%)

8

10

3N~
50
400
±10

(1) Se kapitlet "Drift af enheden" eller den tekniske vejledning for at få en
komplet oversigt over specifikationer og tilbehør.
EUWAC5~10FZ

Kompakte luftkølede vandkøleenheder
4PW14037-2D
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Tilbehør og funktioner (1)

VALG AF PLACERING

Tilbehør

EUWAC-enheden bør installeres et sted, der opfylder følgende krav:
1
Fundamentet skal være stærkt nok til at understøtte enhedens
vægt, og gulvet skal være fladt for at forhindre, at der dannes
vibrationer og støj.
2
Området omkring enheden skal være tilstrækkeligt til, at
enheden kan serviceres, og minimumskravene til luftind- og
udtag skal være opfyldt. (Se figur 2 og figur 3.)

■

Glykoltilsætning til vandtemperaturer ned til –10 eller –5°C. (**)
(**) Brug ikke indvendigt forzinkede eller galvaniserede stålrør til
de ekstra vandrør.

■

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

■

Bruger-fjernbetjening (et sæt som tilbehør til EKRUMC)

Funktioner
■

Drift ved lav omgivende temperatur (–10°C DB) på grund af
integreret trykstyreenhed.

3
4

Vælg en placering af enheden, så hverken udblæsningsluften
eller den lyd, som enheden genererer, kan forstyrre nogen.

5

Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag ikke peger i den
hyppigst forekommende vindretning. Frontal vind vil forstyrre
enhedens drift. Brug eventuelt en vindskærm til at spærre for
vinden.

6

Sørg for at vand ikke kan anrette skade på opstillingsstedet, hvis
det skulle dryppe fra enheden (f.eks. tilstoppet afløbsrør).

7

Der skal installeres dræn, og
der skal være tilstrækkelig med
plads til at installere en vandlås
med et fald på minimum 75 mm
mellem enhedens drænafgange
og drænledningen.

Standard-driftsområde
A
50

E
F

43
40
36

0
–10

C
–20

Hvis der installeres flere enheder parallelt ved siden af
hinanden, skal der tages hensyn til minimumserviceafstanden
mellem enhederne.
Der må ikke være risiko for brand på grund af lækage eller
antændelig gas.

D

75 mm

ZL
ZH
–20 –15 –10 –5

0

4

11 15

21 25

B

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

Standard-driftsområde
Beskyt vandrørene mod frost i vinterperioden

A

Udendørs omgivende temperatur (°C DB)

B

Vandtemperatur ved fordamperens udgang (°C)

C

Glycol

D

Vand

E

Til nominelt eksternt statisk tryk på 60 Pa (8 hk) og 72 Pa
(10 hk)

F

Til nominelt eksternt statisk tryk på 150 Pa (kun 8+10 hk)

INSPEKTION OG HÅNDTERING AF ENHEDEN
EUWAC-enhederne er emballeret i en papkasse og anbragt på en
træpalle.
Ved levering skal pakken kontrolleres, og fejl og mangler skal
øjeblikkeligt rapporteres til transportfirmaet.
Ved håndtering af enheden, skal der tages hensyn til følgende:
1.

Følg instruktionerne, som markeres med symbolerne på pakken:
Skrøbelig, enheden skal behandles forsigtigt.

HOVEDKOMPONENTER

(Se figur 1)

1

Serviceplade for oven

skal blive beskadiget.

2

Serviceplade for neden

Anvend ikke remme, når enheden skal flyttes.

3

Tilslutning af vandindtag

4

Tilslutning af vandudtag

5

Strømforsyningens indgang

6

Digital styreenhed

7

Drænudtag

8

Lavtryksmåler (indsugningstryk)

9

Højtryksmåler (udgangstryk)

10

Flanger luftindtagskanal

11

Flanger luftafgangskanal

12

ID-plade

(1) Se kapitlet "Drift af enheden" eller den tekniske vejledning for at få en
komplet oversigt over specifikationer og tilbehør.

Installations- og betjeningsvejledning

2

Enheden skal forblive opretstående, for at kompressoren ikke

2.

Løft enheden, helst med en gaffellift, en manuel palleløfter eller en
kran og bånd.

3.

Når enheden løftes med en kran, skal der altid bruges beskyttelsesindretninger for ikke at beskadige båndene. Vær desuden omhyggelig med placeringen af enhedens tyngdepunkt.

4.

Anbring enheden så tæt som muligt ved det endelige placeringssted
i originalemballagen for at forhindre skader under transporten.

UDPAKNING OG PLACERING AF ENHEDEN
1

Skær stropperne over og fjern pappet fra enheden.

2

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

3

Løft enheden fra pallen og placer den der, hvor den skal
installeres.

4

Forbind luftindtaget (for neden på enheden) med luftindtagskanalen og luftudtaget (for oven på enheden) med luftudtaget.
Sørg for, at der altid er en fleksibel forbindelse mellem
kanalflangerne på enheden og kanalerne for at undgå
vibrationer og støjdannelse.
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6
Montér et beskyttelsesskjold foran luftudtaget for at
forebygge, at man kommer i kontakt med ventilatorvingerne. Beskyttelsen skal modsvare kravene i relevante europæiske og nationale bestemmelser.

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

TILSLUTNING AF VANDKREDSEN
BEMÆRK

Når enheden tilsluttes kanalerne, vil der dannes en
trykfald, og luftflowet reduceres.
Det totale eksterne trykfald må ikke overskride 100 Pa
for EUWAC5 og 150 Pa for EUWAC8+10. (Vedr.
beregning af eksternt trykfald, se "Bilag II" på side 16)
Blæserhjulet er fra fabrikken indstillet til at kunne
arbejde med et eksternt statisk tryk på mellem 0 og
150 Pa for 8 og 10 hk modellerne. Man kan benytte
andre indstillinger af blæserhjul for at sænke
luftstrømmen og derved reducere enhedens
støjniveau. Sænkning af luftstrømmen kan dog
resultere i nedsat ydelse (se "Fejlfinding" på side 13).
Se også "Bilag III" på side 17 vedrørende egenskaber
for ventilatoren.

5

Fastgør enheden med fire ankerbolte.

6

Fjern øverste og nederste serviceplade.

7

Forbind drænafgangen i den ene side med drænledningen.
Montér en vandlås med et fald på min. 75 mm i drønrøret for at
undgå, at det negative tryk, som ventilatoren danner, modvirker
drænet (se figuren i kapitel "Valg af placering" på side 2).

VIGTIG INFORMATION OM DET ANVENDTE KØLEMIDDEL

Rørtilslutninger (vandindtag og -udtag) skal udføres fra højre side af
vandkøleenheden. (Se figur 1)
Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i vandkredsen, kan der opstå
problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
vandkredsen tilsluttes:
1.

Brug kun rene rør.

2.

Hold rørenderne nedad, når der afgrates.

3.

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

VANDPÅFYLDNING, -GENNEMSTRØMNING OG -KVALITET
Der stilles krav om en mindste vandmængde i systemet, for at
enheden kan fungere korrekt, og vandgennemstrømningen gennem
fordamperen skal foregå inden for det driftsområde, der er angivet i
nedenstående tabel.
Minimum
Maksimum
vandgennemstrømning vandgennemstrømning

EUWAC5
EUWAC8
EUWAC10

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

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

Mindste vandmængde v [kg] i systemet skal modsvare nedenstående
kriterier:

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.

v > (Q / 2) x t / (C x y)
Q højeste kølekapacitet for enheden inden for anvendelsesområdet (kW)

Kølemiddeltype:

R407C

GWP(1) værdi:

1652,5

(1)

t enhedens anti-recirkuleringstimer (AREC)/2(s)=120 s
C mediets specifikke varmekapacitet (kJ/kg°C)=4,186 kJ/kg°C for vand

GWP = globalt opvarmningspotentiale

y trinlængde (°C)
standardindstilling=3°C
(Se afsnittet "Drift af enheden" vedrørende justering)

Mængden af kølemiddel er vist på fabriksskiltet på enheden.

KONTROL AF VANDKREDSEN
EUWAC-enhederne er forsynet med et vandindtag og et vandudtag,
der kan tilsluttes en kølevandskreds. Denne kreds skal leveres og
monteres af en godkendt montør og skal overholde de relevante
europæiske og nationale bestemmelser.
Kontrollér følgende punkter, før du fortsætter med installationen af
EUWAC:
1

2

Der skal monteres en cirkulationspumpe, som sender vandet
direkte ind i fordamperen. Der findes en spændingsfri kontakt i
el-boksen til styring af pumpen.
Der skal monteres en gennemstrømningskontakt i vandafgangsrøret for at forhindre enheden i at køre, når vandgennemstrømningen er for lav. Der er en terminal i el-boksen til
tilslutning af gennemstrømningskontakten.

Vandkvaliteten skal overholde specifikationerne i nedenstående
tabel.

Der skal monteres en trådsi ved pumpens indsugning for at
beskytte pumpen og varmeveksleren mod fremmedlegemer.
Maskestørrelsen skal være mellem 0,5 og 1,5 mm.

4

Der skal være aftapningshaner på alle systemets lave punkter,
så kredsen kan tømmes helt ved vedligeholdelse eller i tilfælde
af nedlukning.
Der skal være udluftningsåbninger på alle systemets høje
punkter. Udluftningsåbningerne skal være placeret på steder,
hvortil der er let adgang ved service. Vandtilgangsrøret er
specielt konstrueret til at kunne klare en komplet udluftning af
fordamperen.
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hvad sker
i tilfælde
af afvigelse

pH

ved 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

tæring og
kedelsten

Elektrisk ledeevne

[mS/m]
ved 25°C

<40

<30

tæring og
kedelsten

Kloridion

[mg Cl–/l]

<50

<50

tæring

Sulfation

[mg SO42–/l]

<50

<50

tæring

M-alkalinitet
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

kedelsten

Samlet hårdhed

[mg CaCO3/l]

<70

<70

kedelsten

Kalcium-hårdhed

[mg CaCO3/l]

<50

<50

kedelsten

[mg SiO2/l]

<30

<30

kedelsten

<1,0

<0,3

tæring og
kedelsten
tæring

Elementer,
der skal henvises til

Jern

5

forsyningsvand

Elementer,
der skal kontrolleres

Silica-ion

3

cirkulerende
vand

[mg Fe/l]

Kobber

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

Sulfidion

[mg S2–/l]

ikke påviseligt

ikke påviseligt

tæring

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

tæring

Ammoniumion
Resterende chlorid
Fri carbid
Stabilitetsindeks

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

tæring

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

tæring

—

—

tæring og
kedelsten
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Krav til strømkreds og kabel
Vandtrykket må ikke overstige det maksimale driftstryk på
10 bar.

1

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

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

2

Der skal etableres en strømkreds (se tabellen nedenfor) ved
tilslutning af den kompakte luftkølede vandkøleenhed. Kredsen
skal være beskyttet af de påkrævede sikkerhedsanordninger,
f.eks. en afbryder, en sikring, der langsomt brænder over, på
hver fase og en jordlækagedetektor.

BEMÆRK

ISOLERING AF RØR
Hele vandkredsen, inklusive alle rør, skal være isoleret for at undgå
kondens og nedsættelse af kølekapaciteten. Husk følgende punkter
ved isolering af rørene:

Hvilke sikringer, der anbefales, fremgår af ledningsdiagrammet,
der fulgte med enheden.
Fase og frekvens

Spænding

EUWAC5

3N~ 50 Hz

400 V

1

Isolér vandind- og -udtagsrør hver for sig.

EUWAC8

3N~ 50 Hz

400 V

2

Isolér omhyggeligt omkring rørforbindelser.

EUWAC10

3N~ 50 Hz

400 V

3

Brug Armaflex-materiale med en tykkelse på 9 mm.
BEMÆRK

Beskyt vandrørene mod frost i vinterperioden (f.eks. med en glycolopløsning).

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

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

Oversigt over dele

Vælg strømkablet i henhold til relevant lokal og
national lovgivning.

Tilslutning af strømforsyning
luftkølede vandkøleenhed

til

den

kompakte

1

Tilslut strømkredsen til (N), polklemmerne L1, L2 og L3 på
enheden ved hjælp af et passende kabel som vist på
ledningsdiagrammet.

2

Tilslut jordlederen (gul/grøn) til jordklemmen PE.

L1,2,3 .................Spændingsførende forbindelse

Vær opmærksom på følgende vedrørende kvaliteten af
offentlig strømforsyning

N.........................Neutral

■

F1,2,3U ..............Sikringer på stedet
H1P ....................Advarselslampe
H3P ....................Lampe der viser, om kompressoren arbejder
KP ......................Pumpekontaktor
PE ......................Hovedjordterminal
S9S ....................Kontrol til fjernstart/-stop

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

S10L...................Gennemstrømningskontakt
S11L...................Kontakt som lukker, hvis pumpen kører

EUWAC5

0,15

S12S ..................Hovedafbryderkontakt

EUWAC8

0,06

EUWAC10

0,04

- - -......................Ledningsføring på stedet
■

Udstyrets overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (2)

Kabel til gennemstrømningskontakten
Husk at blokere, så kompressoren kun kan køre, når vandpumpen
kører. Til dette formål er der to ekstra polklemmer i afbryderdåsen (se
ledningsdiagrammet, som fulgte med enheden).

SÅDAN SKAL DU FORTSÆTTE
Efter installation og tilslutning af den kompakte luftkølede vandkøleenhed, skal enheden kontrolleres og afprøves som beskrevet i
afsnittet "Kontrol før første start" på side 7 i kapitlet "Før drift".
(1) Europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for
spændingsændringer, spændingsudsving og flimren i offentlige
lavspændings-systemer til udstyr med mærkestrøm på ≤75 A.
(2) Europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for
harmoniske strømkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige
lavspændings-systemer med en indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A
pr. fase.
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DRIFT AF ENHEDEN
INDLEDNING
Vejledningen har til formål at sikre tilfredsstillende drift og vedligeholdelse af enheden. Den beskriver, hvordan enheden bruges
korrekt og kan være til hjælp, hvis der opstår problemer. Enheden er
forsynet med sikkerhedsanordninger, men disse vil ikke nødvendigvis
forebygge alle problemer, der kan opstå på grund af forkert drift eller
mangelfuld vedligeholdelse.
Kontakt din lokale Daikin-forhandler, hvis der opstår vedvarende
problemer.

Da der cirkulerer kølemiddel i enheden, kan der opstå ændringer i
dens tilstand. Disse ændringer forårsages af følgende
hovedkomponenter:
■

Kompressor
Kompressoren (M1C) fungerer som en pumpe, der cirkulerer
kølemidlet i kølekredsen. Den komprimerer den kølemiddeldamp, der kommer fra fordamperen, ved det tryk, hvorved den
lettest fortættes i kondensatoren.

■

Fortætter
Kondensatoren har til formål at ændre kølemidlets tilstand fra
gas til flydende form. Den varme, gassen opnår i fordamperen
udledes via kondensatoren til den omgivende luft, og dampen
kondenserer til væske. Der anvendes en ventilator (EUWAC5)
eller to ventilatorer (EUWAC8+10) til acceleration af denne
proces.

■

Filter
Filteret, monteret bag fortætteren, fjerner småpartikler fra
kølemidlet for at forhindre, at ekspansionsventilen og rørene
blokeres.

■

Termostat-ekspansionsventil
Det flydende kølemiddel fra fortætteren strømmer ind i fordamperen via en termostat-ekspansionsventil. Ventilen sørger
for en konstant sugegenereret overhedning ved fordamperens
udtag for at sikre, at en maksimal mængde kølemiddel
omdannes til gas.

■

Fordamper
Fordamperens hovedfunktion er at tage varmen fra det vand,
som strømmer gennem den. Det sker ved at sende det flydende
kølemiddel, som kommer fra fortætteren, ind i det luftformige
kølemiddel.

■

Tilslutning for vandind/-udtag
Tilslutningerne for vandind- og udtaget gør det let at slutte den
kompakte luftkølede vandkøleenhed til luftbehandlingsanlæggets eller det industrielle udstyrs vandkreds.

Kontrollér, at enheden er korrekt installeret, før den startes
første gang. Det er derfor nødvendigt at læse kapitlet
"Installation af enheden" på side 1 og anbefalingerne
nævnt i "Kontrol før første start" på side 7.

BESKRIVELSE
EUWAC kompakte luftkølede vandkøleenheder leveres i 3 standardstørrelser med nominel kølekapacitet fra 11,2 til 22,6 kW. Hver
størrelse leveres i en udgave med tre faser 400 V+N 50 Hz.
(Se figur 4)
1

Kompressor (M1C)

2

Spiral fortætter

3

Fortætter-ventilator med motor (M11F) (kun til EUWAC5)

4

Fortætter-ventilator (kun til EUWAC8+10)

5

Fortætter-motor (M11F) (kun til EUWAC8+10)

6

Højtryksmåler

7

Lavtryksmåler

8

Tørremiddel/filter

9

Termostat-ekspansionsventil

10

Fordamper

11

Tilslutning af vandindtag

12

Tilslutning af vandudtag

13

El-boks

14

Lavtrykskontakt (S4LP)

15

Højtrykskontakt (S1HP)

16

Digital styreenhed

Hovedkomponenternes funktion (Se figur 5)
1

Kompressor

2

Fortætter

3

Fordamper

4

Ekspansionsventil

5

Filter

6

Lavtrykskontakt

7

Højtrykskontakt

8

Temperaturføler vandindtag

9

Temperaturføler vandudtag

10

Fortætter-ventilatormotor
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Sikkerhedsanordninger

Intern kabelføring - Oversigt over dele

Enheden er som standard udstyret med følgende sikkerhedsanordninger:

Se ledningsdiagrammet, som er påklistret enheden.
De anvendte forkortelser fremgår af det følgende:

■

A1P.................... PCB: Terminalenhed

■

■

■

■

■

■

■

Overstrømsrelæ (generel sikkerhedsanordning)
Overstrømrelæet (K4S) er placeret i enhedens el-boks og
beskytter kompressorens motor i tilfælde af overbelastning,
fasefejl eller for lav spænding. Relæet er indstillet fra fabrikken
og må ikke justeres. Når det er aktiveret, skal det nulstilles
manuelt.
Højtrykskontakten (generel sikkerhedsanordning)
Højtrykskontakten (S1HP) er monteret på enhedens afgangsrør
og måler fortætterens tryk (trykket ved kompressorens udgang).
Trykkontakten aktiveres, når trykket bliver for højt, og enheden
stopper.
Kontakten er indstillet fra fabrikken og må ikke justeres. Kontakten nulstilles automatisk, men styreenheden skal nulstilles
manuelt.
Lavtrykskontakt (generel sikkerhedsanordning)
Lavtrykskontakten (S4LP) er monteret på enhedens sugerør og
måler trykket i fordamperen, (tryk ved indtag til kompressoren).
Trykkontakten aktiveres, når trykket bliver for lavt, og enheden
stopper.
Kontakten er indstillet fra fabrikken og må ikke justeres. Kontakten nulstilles automatisk, men styreenheden skal nulstilles
manuelt.
Beskyttelse mod faseskift (generel sikkerhedsanordning)
Beskyttelsen mod faseskift (R1P) er monteret i enhedens elboks. Den forhindrer, at kompressoren kører den forkerte vej.
Hvis enheden ikke starter, skal der byttes om på to faser i
strømforsyningen.
Varmebeskyttelse ved udløb (generel sikkerhedsanordning)
Afløbsvarmebeskyttelsen (Q*D) aktiveres, når temperaturen på
kølemidlet, der forlader kompressoren, bliver for høj. Når temperaturen igen er normal, nulstilles beskyttelsen automatisk,
men styreenheden skal nulstilles manuelt.
Varmebeskytttelse
ventilatormotor
(sikkerhedsanordning
for afsnit)
Ventilatormotoren er forsynet med en varmebeskyttelse (Q11F).
Beskyttelsen aktiveres, når temperaturen på ventilatormotoren
bliver for høj.
Når temperaturen igen er normal, nulstilles beskyttelsen
automatisk.

A2P.............** ... PCB: Adressekort (BMS-tilbehør)
A3P.................... PCB: Styreenhed ventilatorhastighed (kun 5 hk)
C1 ...................... Kondensator for ventilatormotor
E1H.................... Krumtaphusvarmer
F1,2,3U.......# .... Sikringer
F5B .................... Sikring til styrekredsløb
F7B .................... Sikring til ventilatorkredsløb
F9B .................... Sikring til TR1's sekundære kreds
F8U.................... Overspændingssikring
F9U.............## .. Overspændingssikring (til ekstra BMS)
H1P.............*..... Advarselslampe
H3P.............*..... Lampe der viser, om kompressoren arbejder
K1M ................... Kompressorkontaktor
K4S.................... Overstrømsrelæ
K1A.................... Hjælperelæ til højtryk
K1F,K3F ............. Kontaktor til valg af høj
blæsermotoren (kun 8+10 hk)

hastighed

for

K2F .................... Kontaktor til valg af lav
blæsermotoren (kun 8+10 hk)

hastighed

for

KP...............*..... Pumpekontaktor
M11F ................. Ventilatormotor
M1C ................... Kompressormotor
PE...................... Hovedjordterminal
Q1D ................... Varmebeskyttelse ved udløb
Q11F.................. Varmebeskyttelse af ventilator
R1P.................... Beskyttelse mod faseskift
R3T.................... Indtagvandets temperaturføler
R4T.................... Føler til måling af afgangsvandets temperatur
S1HP ................. Højtrykskontakt
S4LP.................. Lavtrykskontakt

Udtagvandets temperaturføler (generel sikkerhedsanordning)
Afgangsvandets temperaturføler (R4T) måler vandets
temperatur ved vandvarmevekslerens udtag. Sikkerhedsanordningen lukker kredsen ned, når kølevandets temperatur
bliver for lav for at forhindre, at vandet fryser under driften.
Når afgangsvandets temperatur igen er normal, nulstilles
beskyttelsen automatisk, men styreenheden skal nulstilles
manuelt.

S4PC ................. Højtrykskontakt for styring af ventilatorhastighed
(kun 8+10 hk)

Ekstra blokeringskontakt (generel sikkerhedsanordning)
For at undgå at enheden starter eller kører, uden at der
cirkulerer vand gennem vandvarmeveksleren, skal der være
tændt for en aflåsningskontakt (S10L), f.eks. på en gennemstrømningskontakt, i enhedens startkreds.

TR1 ....................... Transfo 230 V ➞ 24 V (30 VA) til styreenhedernes
strømforsyning

S9S.............*..... Kontrol til fjernstart/-stop
S10L ...........# .... Gennemstrømningskontakt
S11L ...........# .... Kontakt som lukker, hvis pumpen kører
S12S...........# .... Hovedafbryderkontakt

X1 ...................... Klemme i klemkassen til digitale indgange, analoge
indgange, analoge udgange og til strømfordeleren
X2 ...................... Klemme i klemkassen til digitale udgange
Følger ikke med standardenheden

Måleudstyr
Det er nødvendigt at kontrollere kølemiddelkredsens høj- og lavtryk
for at sikre, at enheden fungerer korrekt, samt at den fastsatte effekt
kan opnås. Enheden kan derfor være forsynet med en høj- og
lavtryksmåler. Se checklisten i kapitel "Sådan tændes der for
EUWAC-enheden" på side 8.
■

■

Højtryksmåler
Højtryksmåleren viser
kompressorens udtag).

trykket

Lavtryksmåler
Lavtryksmåleren viser
kompressorens indtag).
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ved

udløbet

indsugningstrykket

(trykket

(trykket

Fås ikke som tilbehør

Kan fås som tilbehør

Obligatorisk

#

##

Ikke obligatorisk

*

**

ved

ved
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FØR DRIFT
Kontrol før første start

Vandforsyning
Fyld vandrørene under hensyntagen til den mængde vand, enheden
kræver som minimum. Se afsnit "Installation af enheden".
Kontrollér, at vandet er af en kvalitet, som angivet i kapitel
"Installation af enheden".

Check at netafbryderen på vandkøleenhedens strømforsyningspanel er afbrudt.
Kontrollér følgende efter installation af vandkøleenheden, før der
tændes for afbryderen:
1

2

3

Ledningsføring på stedet
Kontrollér, at ledningsføringen mellem det lokale strømforsyningspanel og vandkøleenheden er udført som beskrevet i
kapitel "Installation af enheden", i henhold til ledningsdiagrammerne og i henhold til europæiske og nationale
bestemmelser.

Fyld vand på alle systemets høje punkter, og kontrollér cirkulationspumpens og gennemstrømningskontaktens funktion.

Tilslutning af strømforsyningen og opvarmning af
krumtaphuset

Det er nødvendigt at tænde for krumtaphusets opvarmning
i mindst seks timer før kompressoren startes efter en
længere stilstandsperiode for at undgå at beskadige
kompressoren.

Ekstra blokeringskontakt
Der skal være en ekstra blokeringskontakt S11L (f.eks. en
gennemstrømningskontakt
ved
pumpemotorkontaktoren).
Kontrollér, at den er installeret mellem de rigtige terminaler (se
ledningsdiagrammet leveret med enheden). S11L skal være en
normal åben kontakt.

Sådan tændes der for krumtaphusets opvarmning:

Sikringer eller beskyttelsesanordninger

1

Tænd for afbryderen på det lokale strømforsyningspanel.
Kontrollér, at enheden er slukket ("OFF").

2

Der tændes automatisk for krumtaphusets opvarmning.

3

Kontrollér forsyningsspændingen på polklemmerne L1, L2, L3,
(N) ved hjælp af et voltmeter. Spændingen skal svare til den
spænding, som er angivet på enhedens identifikationsmærkat.
Hvis voltmeteret viser værdier, som ikke ligger inden for det
område, der er angivet i de tekniske data, skal ledningsføringen
på stedet kontrolleres og strømkablerne eventuelt udskiftes.

4

Kontrollér LED på beskyttelsen mod faseskift. Hvis den lyser, er
fasernes rækkefølge korrekt. Hvis ikke, skal der slukkes for
afbryderen, og der skal tilkaldes en autoriseret elinstallatør, som
kan forbinde ledningerne i strømforsyningen i den korrekte
faserækkefølge.

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelsesanordninger er af den størrelse og type, som er angivet i kapitel
"Installation af enheden". Hverken sikringer eller beskyttelsesanordninger må være frakoblede.
4

Jordforbindelse
Kontroller, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at jordklemmerne er spændt.

5

Intern ledningsføring
Se efter, om der er løse forbindelser eller beskadigede elektriske
komponenter i el-boksen.

6

Enheden er driftsklar efter seks timer.

Fastgørelse
Kontrollér, at enheden er korrekt fastgjort for at undgå unormal
støj og vibrationer, når enheden startes.

Generelle anbefalinger
Læs følgende anbefalinger, før der tændes for enheden:

7

Beskadiget udstyr
Kontrollér enheden indvendigt for beskadigede komponenter
eller klemte rør.

8

Kølemiddellækage
Kontrollér enheden indvendigt for kølemiddellækage. Hvis der er
opstået en kølemiddellækage, skal du kontakte din lokale
Daikin-forhandler.

9

10

Olielækage

Luk alle enhedens frontpaneler, når installationen er færdig, og
alle de nødvendige indstillinger er foretaget.

2

El-boksens servicepanel må kun åbnes af en autoriseret
installatør i forbindelse med vedligeholdelse.

DRIFT

Kontrollér kompressoren for olielækage. Hvis der konstateres en
olielækage, skal du kontakte din lokale Daikin-forhandler.

EUWAC-enhederne er forsynet med en digital styreenhed, der gør
opstilling, brug og vedligeholdelse af enheden let.

Luftind/udtag

Denne del af vejledningen har en opgaveorienteret, modulær
struktur. Ud over første afsnit, som indeholder en kort beskrivelse af
selve styreenheden, omhandler de enkelte afsnit eller underafsnit en
specifik opgave, der kan udføres med enheden.

Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag ikke er blokeret af
papirark, karton eller andet materiale. rens kanalerne indvendig
og se efter, om luftkanalerne er monteret rigtigt.
11

1

Beskyttelsesskærm
Se efter, om beskyttelsesskærmene er installeret rigtigt foran
luftudtaget/-udtagene.

12

Drænafledning
Se efter, om drænet virker korrekt. Hæld noget vand i afløbsbakken, og kontrollér, om vandet løber frit gennem drænet.
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Digital styreenhed

Arbejde med EUWAC-enheder

Brugergrænseflade

Dette kapitel omhandler den daglige brug af EUWAC-enheder. Her
kan du lære at udføre rutineopgaver, såsom:

Den digitale styreenhed består af et numerisk display, fire taster med
symboler til at trykke på og fire LED'er med yderligere oplysninger til
brugeren.

PRG
mute

comp

clear

■

"Sådan tændes der for EUWAC-enheden" på side 8 og "Sådan
slukkes der for EUWAC-enheden" på side 9,

■

"Regulering af køletemperaturens kontrolpunkt" på side 9,

■

"Faktiske driftsoplysninger" på side 9,

■

"Nulstilling af alarmer" på side 9,

■

"Nulstilling af advarsler" på side 10.

Sådan tændes der for EUWAC-enheden

SEL
x 100

Gør følgende for at tænde for EUWAC-enheden:
1

Hvis den digitale inputbrugerparameter for tænd/sluk h7 er sat til
0 (=No), skal du trykke på I i ca. 5 sekunder for at tænde
enheden.
Du kan også tænde for enheden ved hjælp af tænd/slukfjernkontakten på fjernbetjeningen (installeres af kunden), når
den digitale inputbrugerparameter for tænd/sluk h7 er indstillet til
1 (=Ja).
I begge tilfælde starter en initialiseringscyklus, og T LED
begynder at blinke. I LED lyser og viser, at enheden er tændt.
Når alle timere har nået nul, starter enheden, og T LED lyser
konstant. Det numeriske display viser vandets aktuelle
indløbstemperatur.

2

Når enheden startes for første gang, eller hvis den har været
ude af drift i en længere periode, anbefales det at gennemgå
følgende checkliste.

Figur - Digital styreenhed
Styreenhedens taster:
Alle taster, med undtagelse af tasten nederst til venstre, har to
funktioner:
E/O, A/Y og I/Z. Hvilken funktion, der udføres, når brugeren
trykker på en af disse taster, afhænger af styreenhedens og
enhedens status på det pågældende tidspunkt.
■

E bruges til at få adgang til listen med brugerparametre, til at
bekræfte en ændring af en parameter og til at vende tilbage til
normal drift.

■

O bruges til at deaktivere summeren i tilfælde af en alarm.

■

A bruges til at rulle gennem listen med direkte parametre eller
til at hæve en indstilling.

■

Y anvendes ikke på EUWAC-enheder.

■

R bruges til at få adgang til listen med direkte parametre eller til
at skifte mellem en parameters kode og dens værdi.

■

I bruges til at starte enheden i køletilstand eller til at slukke for
enheden, når den køler.

■

Z bruges til at rulle gennem listen med direkte parametre eller
brugerparametre eller til at sænke en indstilling.

Styreenhedens LED'er:
Styreenheden har fire LED'er:
■

■

T viser kompressorens status. T LED er slukket, når
kompressoren ikke er aktiv, blinker, når kompressoren ikke kan
starte, selvom der er anmodet om ekstra belastning (f.eks. aktiv
timer) og lyser konstant, når kompressoren er aktiv.
Y LED anvendes ikke.

■

I LED viser, at kølingen er aktiv.

■

U LED viser, at værdien på det numeriske display skal
multipliceres med 100.

BEMÆRK

Rotation fortætter-ventilator
Denne kontrol omfatter kun EUWAC8+10-enhederne.
Så snart kompressoren og fortætter-ventilatoren er startet, skal
du slukke for enheden for at stoppe dem (se "Sådan slukkes der
for EUWAC-enheden" på side 9). Se efter, om ventilatorerne
drejer den rigtige vej, medens de standser. Retningen fremgår
af en pil på ventilatorhuset. Hvis de kører den forkerte vej, skal
du kontakte din lokale Daikin-forhandler.
Unormal støj og vibrationer
Kontrollér, at enheden ikke frembringer unormal støj eller
vibrationer: Kontroller fastgøringen og rørføringen. Hvis
kompressoren frembringer unormal støj, kan det skyldes, at der
er påfyldt for meget kølemiddel.
Driftstryk
Det er vigtigt at kontrollere kølemiddelkredsens høj- og lavtryk
for at sikre, at enheden fungerer korrekt og for at sikre, at det
fastsatte output bliver nået.
Der henvises til den mættede temperatur for R407C i forhold til
trykudlæsningen i "Bilag I" på side 16.
Det målte tryk varierer mellem en maksimumværdi og en
minimumværdi afhængigt af vandets temperatur og
udendørstemperaturen (på måletidspunktet).

Temperaturtolerance ved aflæsning: ±1°C.
Det numeriske display kan være utydeligt i direkte
sollys.

Afkøling
(

Direkte parametre og brugerparametre
Den digitale styreenhed har direkte parametre og brugerparametre.
De direkte parametre er vigtige for den daglige brug af enheden,
f.eks. til at justere temperaturkontrolpunktet eller til at se de faktiske
driftsoplysninger. Brugerparametrene gør det derimod muligt at
anvende avancerede funktioner som f.eks. at justere tidsforsinkelser
eller deaktivere summeren.
Hver parameter er defineret som en kode og som en værdi.
Parameteren, der bruges til at vælge, om der skal kunne tændes ved
lokal betjening eller fjernbetjening, har f.eks. koden h7 og værdien 1
eller 0.
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Minimum

Lavtryk
Højtryk

–5°C)

Nominel
(

35°C)

Maksimum
(

38°C)

(LW 4°C)

(LW 7°C)

(LW 20°C)

3 bar
7 bar

4 bar
21 bar

6,5 bar
24 bar

udendørs temp.
LW vandets udgangstemp.
BEMÆRK

Vær sikker på, at den nedre serviceplade er på plads,
når trykmålingerne foretages. Hvis ikke, vil kølemidlet
blive kølet mindre i fortætteren, hvilket medfører en
øget værdi for lavt og højt tryk.

EUWAC5~10FZ
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Vandlækage
Kontrollér fordamperen og det eksterne vandkredsløb for
vandlækager.
Drænafledning
Sæt servicedækslerne på plads, så enheden er helt lukket, og
start enheden. Efter nogle få timers drift skal du kontrollere, om
det fortættede vand bortledes korrekt gennem drænet, og at det
ikke løber over i afløbsbakken og ned på gulvet.
Det kan forekomme, at afgangen i afløbsbakken er spærret, eller
at fortætter-ventilatorerne danner vakuum, så det fortættede
vand bliver i afløbsbakken og løber over. Hvis dette er tilfældet,
skal afledningen af drænvand sænkes. Niveauforskellen på
75 mm omtalt i kapitel "Installation af enheden" er et minimum
3

Gennemgå de faktiske driftsoplysninger, som findes på listen
med direkte parametre, hvis enheden ikke starter efter et par
minutter. Se desuden afsnittet "Fejlfinding" på side 13.

BEMÆRK

Annulleringsprocessen stopper, hvis der trykkes på en
vilkårlig knap, mens displayet blinker og annulleringen
af ændringerne foregår. Displayet holder op med at
blinke, og brugeren kan fortsætte med at ændre
indstillingerne.

Faktiske driftsoplysninger
De faktiske driftsoplysninger, som fremgår af listen med direkte
parametre, er:
■

r6 : afgangsvandets temperatur,

■

c9 : kompressorens samlede køretid i timer,

■

cv : pumpens samlede køretid i timer.

Gør følgende for at se de faktiske driftsoplysninger:
1

Tryk på tasten R i ca. 5 sekunder for at få adgang til listen med
direkte parametre.
Den direkte parameterkode r1, som definerer køletemperaturens kontrolpunkt, vises på displayet.

2

Alt efter den information, som skal ses, kan du vælge
parameterkode r6, c9 eller cv med A og/eller Z tasten.

Sådan slukkes der for EUWAC-enheden

3

Tryk på R tasten for at se den valgte parameters faktiske værdi.

Gør følgende for at slukke for EUWAC-enheden:

4

Tryk på R tasten for at vende tilbage til parameterkoderne.

1

5

Gentag fra punkt 2 for at se flere faktiske driftsoplysninger.

6

Tryk på tasten E eller vent ca. 40 sekunder for at vende tilbage
til normal drift.

BEMÆRK

2

Ved fjernstyret tænd/sluk (h7=1) anbefaler vi installation af en tænd/sluk-kontakt i nærheden af enheden,
som er serieforbundet med fjernkontakten. Så kan der
slukkes for enheden begge steder.

Tryk på tasten I i ca. 5 sekunder for at slukke for enheden,
hvis brugerparameteren h7 er sat til 0 (=No), og hvis der er
tændt for enheden.
I LED og T LED slukkes.

I det første tilfælde forlader styreenheden straks listen med
direkte parametre og vender tilbage til normal drift, hvor
indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med direkte
parametre. Indgangsvandets temperatur vises igen på displayet.

Sluk for enheden ved hjælp af tænd/sluk-fjernkontakten eller
I tasten, når den digitale tænd/sluk-brugerparameter h7 er sat
til 1 (=Ja).
I LED og T LED slukkes.

Regulering af køletemperaturens kontrolpunkt
Det er muligt at definere og ændre køletemperaturens kontrolpunkt
for EUWAC-enhederne. Standard-, grænse- og trinværdierne for
kølekontrolpunktet er:
■

Standardværdi

12.0°C

■

Grænseværdier

7.0 til 25.0°C

■

Trinværdi

0.1°C

BEMÆRK

Vedr. nulstilling af timerne c9 og cv, se kapitlet
"Nulstilling af advarsler" på side 10.

Nulstilling af alarmer
Der sker følgende, når en alarm går i gang:
■

Summeren aktiveres (hvis den er aktiveret ved hjælp af
brugerparameteren p4),

Gør følgende for at regulere køletemperaturens kontrolpunkt:

■

alarmens relæ bliver strømførende,

1

Tryk på tasten R i ca. 5 sekunder for at få adgang til listen med
direkte parametre.
Den direkte parameterkode r1, som definerer køletemperaturens kontrolpunkt, vises på displayet.

■

displayet begynder at blinke henholdsvis vise en alarmkode og
indgangsvandets temperatur.

■

a1 : viser en antifrostalarm,

Tryk på R tasten.

■

e1 : viser, at NTC-sonden, som bruges
indtagvandets temperatur, er defekt,

til

at

måle

■

e2 : viser, at NTC-sonden, som bruges
afgangsvandets temperatur, er defekt,

til

at

måle

2

Der kan forekomme følgende alarmkoder på skærmen:

Den faktiske køletemperaturs kontrolpunkt vises på displayet.
3

Tryk på tasten A eller Z for henholdsvis at hæve og sænke
temperaturindstillingen.

4

tryk på R tasten for at vende tilbage til parameterkoden r1.

■ ee,ep : viser, at EEPROM på styreenhedens printkort inde i
enheden er defekt,

5

Tryk på E tasten for at gemme det regulerede temperaturkontrolpunkt. Vent ca. 40 sekunder, hvis ændringen skal
annulleres.

■ ei,e0 : viser, at spændingen er ekstremt lav (EU) eller ekstremt
høj (EO). I disse tilfælde skal der tilkaldes en autoriseret
elektriker,

I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med direkte parametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med direkte parametre
uden at gemme ændrede parametre. Indgangsvandets
temperatur vises igen på displayet.

■

fl : viser, at der ikke var nogen vandgennemstrømning enten i
løbet af perioden på 15 sekunder, efter pumpen blev
startet, eller i de 5 sekunder, hvor kompressoren er aktiv,

■

h1 : viser, at højtrykskontakten, temperaturbeskyttelsen til
udledning eller overstrømsbeskyttelsen på kompressormotoren er aktiveret,

■

l1 : viser, at lavtrykskontakten er aktiveret.

BEMÆRK

EUWAC5~10FZ

Kompakte luftkølede vandkøleenheder
4PW14037-2D

Hvis alarmkoderne fl og h1 blinker skiftevis, skyldes
alarmen sandsynligvis beskyttelsen mod faseskift.
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Gør følgende for at nulstille en alarm:
1

Tryk på tasten O for at bekræfte alarmen.
Summeren deaktiveres.

2

Find årsagen til nedlukningen, og afhjælp den.
Se afsnittet "Fejlfinding" på side 13.

3

Hvis alarmkoderne a1, fl, h1 eller l1 vises på displayet, skal
alarmen nulstilles manuelt ved at trykke på tasterne A og Z
samtidigt i ca. 5 sekunder.
I alle andre tilfælde nulstilles alarmen automatisk.
Fejlkoden vises ikke længere på displayet, når alarmen er nulstillet. Styreenheden fortsætter normal drift og viser indgangsvandets temperatur.

Oversigt over brugerparametre
Der er kun adgang til listen med brugerparametre ved hjælp af
brugeradgangskoden. Når der rulles gennem listen med parametre
ved hjælp af tasterne A og/eller Z, vises de direkte parametre og
brugerparametrene. Brugerparametrene vises i følgende rækkefølge:
■

:d : definerer måleenheden (°C eller °F),

■

c7 : definerer tidsforsinkelsen mellem start af pumpen og start
af kompressoren,

■

c8 : definerer tidsforsinkelsen mellem enhedens nedlukning
og pumpens nedlukning,

■

cb : definerer timerens tærskel for vedligeholdelsesadvarsel,

■

p4 : deaktiverer summeren eller definerer
aktiveringsperiode i tilfælde af en alarm,

Nulstilling af advarsler

summerens

■

h7 : aktiverer eller deaktiverer tænd/sluk-fjernbetjeningen,

Under normal drift kan styreenhedens display blinke eller vise
vandets indgangstemperatur og følgende advarselskode:

■

h9 : lukke/åbne styreenhedens tastatur,

■

■

ha : definerer enhedens serielle adresse,

n1 : viser, at kompressoren skal vedligeholdes: kompressorens samlede antal køretimer (den direkte
parameter c9) overstiger indstillingen af timerens tærskel
for vedligeholdelsesadvarslen (brugerparameter cb).

Gør følgende for at nulstille vedligeholdelsesadvarslen n1:
1

Tryk på tasten R i ca. 5 sekunder for at få adgang til listen med
direkte parametre.
Parameterkoden r1 vises på displayet.

■ hb,c6 : bruges ikke.
Opgaver, der udføres ved hjælp af de direkte parametre

Adgang til listen med direkte parametre
1

Tryk på tasten R i ca. 5 sekunder.
Styreenheden viser listen med
parameterkoden r1.

direkte

2

Vælg parameterkode c9 med tasten A og/eller Z.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

Definition af forskelle i køletemperaturen

4

Tryk på tasterne A og Z samtidigt i ca. 5 sekunder.

parametre

og

5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til parameterkode c9.

Enheden er udstyret med en enkelttrinstermostat til at styre kølebelastningen. Termostatens "køletemperaturforskel" kan ændres ved
hjælp af den direkte parameter r2. Standard-, grænse- og
trinværdierne er:

6

Tryk på tasten E for at vende tilbage til normal drift.

■

Timeren får værdien 0.

BEMÆRK

3.0°C
kompressor

Glem ikke at udføre de nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter, når timerne er nulstillet.
Ud over at nulstille timer c9 (kompressorens køretid
i timer), er det muligt at nulstille timeren cv, som
angiver pumpens samlede køretid i timer. Aflæs
timerens
værdi
(se
afsnittet
"Faktiske
driftsoplysninger" på side 9) for at gøre dette, og tryk
på tasterne A og Z samtidigt i ca. 5 sekunder, mens
timerens værdi vises. Timeren får værdien 0. Tryk først
på tasten R og dernæst på tasten E for at vende
tilbage til normal drift.

Den digitale styreenheds avancerede funktioner
Dette kapitel giver et overblik over de direkte parametre og
brugerparametre tilvejebragt via styreenheden. I det følgende kapitel
kan du se, hvordan du indstiller og konfigurerer EUWAC-enheden
med brug af disse parametre.

Oversigt over de direkte parametre

TÆNDT
SLUKKET

12°C

Parametrene vises i følgende rækkefølge, når der rulles gennem
listen med direkte parametre ved hjælp af tasterne A og/eller Z:
■

r1 : definerer køletemperaturens kontrolpunkt,

■

r2 : definerer køletemperaturforskellen,

■

r6 : kontrollerer afgangsvandets temperatur,

■

c9 : kontrollerer kompressorens samlede køretid i timer,

■

cv : kontrollerer pumpens samlede køretid i timer.

Installations- og betjeningsvejledning

15°C
indgangsvandets temperatur

■

Grænseværdier

0.3 til 19.9°C

■

Trinværdi

0.1°C

Gør følgende for at definere køletemperaturens forskel:
1

Gå til listen med direkte parametre.

2

Tryk én gang på tasten A.
Den direkte parameterkode r2 vises på displayet.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

5

Tryk på tasten R for at skifte til listen med parameterkoder.

6

Hvis der skal reguleres eller aflæses andre direkte parametre,
inden ændringerne gemmes, skal der vælges en anden direkte
parameter ved hjælp af tasten A og/eller Z. Gentag fra
punkt 3.

7

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.

Der er adgang til listen med direkte parametre ved at trykke på tasten
R i ca. 5 sekunder.

10

Standardværdi

I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med direkte parametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med direkte parametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.

EUWAC5~10FZ
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Opgaver, der udføres ved hjælp af brugerparametrene

Adgang til listen med brugerparametre
Adgangen til listen med brugerparametre er beskyttet af brugeradgangskoden (et trecifret tal mellem 0 og 199).
Gør følgende for at få adgang til listen med brugerparametre:
1

2

Brug brugerparameteren c7 til at definere tidsforsinkelsen mellem
starten af pumpen og starten af kompressoren. Standard-, grænseog trinværdierne for tidsforsinkelsen er:
■

Standardværdi

Tryk på tasten E i ca. 5 sekunder.
Tallet 00 begynder af blinke på displayet.

■

Grænseværdier

0 til 150 sek.

■

Trinværdi

1 sek.

Indtast adgangskoden ved hjælp af tasterne A og/eller Z.

Gør følgende for at definere tidsforsinkelsen:

Adgangskoden har værdien 22.
3

Definering af tidsforsinkelsen mellem start af pumpe og
kompressor

1

Tryk på tasten R for at bekræfte adgangskoden og få adgang til
listen med brugerparametre.
Styreenheden viser parameterkoden :d (der er den første
brugerparameter).

Definition af måleenheden

2

15 sek.

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.
Vælg parameterkoden c7 ved hjælp af tasten A og/eller Z.
Parameterkoden c7 vises på displayet.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

Afhængigt af indstillingen af brugerparameteren :d, vises alle
temperaturværdier i °C eller °F. Omregningsformlen fra °C til °F eller
omvendt er:

5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

■

T°C=(T°F–32)/1,8

6

■

T°F=(T°Cx1,8)+32

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 3 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

7

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.

Hvis brugerparameteren :d er sat til 0, bliver alle temperaturer på
displayet vist i °C. Hvis brugerparameteren :d er sat til 1, bliver alle
temperaturer vist i °F.

I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.

Gør følgende for at definere måleenheden:
1

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.

2

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

3

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

4

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

5

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 2 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

6

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.
I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.

Definition af tidsforsinkelsen mellem nedlukning af pumpe og
kompressor
Brug brugerparameteren c8 til at definere tidsforsinkelsen mellem
nedlukningen af pumpen og nedlukningen af kompressoren, dvs. den
tid som pumpen stadig er aktiv, når enheden er lukket ned. Standard-,
grænse- og trinværdierne for tidsforsinkelsen er:
■

Standardværdi

0 min.

■

Grænseværdier

0 til 150 min.

■

Trinværdi

1 min.

Gør følgende for at definere tidsforsinkelsen:
1

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.

2

Vælg parameterkoden c8 ved hjælp af tasten A og/eller Z.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

6

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 3 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

7

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.
I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.
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Definering af timerens tærskel for vedligeholdelsesadvarslen

7

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.
I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.

Ved hjælp af brugerparameteren cb defineres en grænseværdi for
timeren (kompressorens driftstimer). Når grænseværdien er overskredet, udløser styreenheden en vedligeholdelsesadvarsel eller
-forespørgsel. Standard-, grænse- og stepværdierne for timeren er:
■

Standardværdi

■

Grænseværdier

0 til 10,000 timer

■

Trinværdi

100 timer

0 timer

Valg af lokal- eller fjernbetjent tænd/sluk

Gør følgende for at definere timerens tærskel:
1

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.

Brugerparameteren h7 kombineret med fjernbetjent tænd/sluk
(installeret af kunden) giver brugeren mulighed for at tænde for
enheden uden at skulle bruge knappen I på styreenheden.

2

Vælg parameterkoden cb ved hjælp af tasten A og/eller Z.

■

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

Når brugerparameteren h7 er sat til 0 (=No), kan enheden kun
tændes med knappen I på styreenheden.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

■

5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

Når brugerparameteren h7 er sat til 1 (=Ja), kan enheden
tændes ved hjælp af en fjernafbryder og knappen I på
styreenheden.

6

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 3 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

7

Taste på styreenheden

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.
I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.
BEMÆRK

Hvis enheden altid kører under normale betingelser,
anmodes der ikke om en bestemt type
vedligeholdelse. I det tilfælde deaktiveres advarselsfunktionen ved at indstille parameteren cb til 0.

■

Standardværdi

1 min.

■

Grænseværdier

0 til 15 min.
0
15

■

Trinværdi

ENHED RESULTAT

TÆNDT

TÆNDT

TÆNDT

TÆNDT

SLUKKET

SLUKKET

SLUKKET

TÆNDT

SLUKKET

SLUKKET

SLUKKET

SLUKKET

Gør følgende for at vælge lokal eller fjerntliggende tænd/sluk:
1

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.

2

Vælg parameterkoden h7 ved hjælp af tasten A og/eller Z.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

6

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 3 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

7

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.

Aktivering eller deaktivering af summeren
Når der registreres en alarm, aktiveres summeren i den periode, som
er defineret med brugerparameteren p4. Standard-, grænse- og
trinværdierne i aktiveringsperioden er:

Fjernafbryder

I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.

summer deaktiveret
summer aktiv, indtil brugeren slukker den

1 min.

Gør følgende for at aktivere summeren i en bestemt periode eller for
at deaktivere den:

Blokering af styreenhedens tastatur
Når brugerparameteren h9 er indstillet til 0, kan følgende udvidede
funktioner ikke længere udføres ved hjælp af styreenheden:

1

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.

2

Vælg parameterkoden p4 ved hjælp af tasten A og/eller Z.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

Når brugerparameteren h9 er indstillet til 1, kan ovennævnte
funktioner udføres ved hjælp af styreenheden.

5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

For at låse og oplåse regulatorens tastatur følg følgende procedure:

6

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 3 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

Installations- og betjeningsvejledning
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■

ændring af direkte parametre og brugerparametre (parametrene
kan vises men ikke ændres),

■

nulstilling af timere.

1

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.

2

Vælg parameterkoden h9 ved hjælp af tasten A og/eller Z.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

EUWAC5~10FZ
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5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

6

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 3 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

7

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.

Symptom 1: Enheden starter ikke, men T LED tænder
MULIGE ÅRSAGER

I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indtagvandets temperatur vises
igen på displayet.

AFHJÆLPNING

Indstillingen af temperaturen er
forkert.

Kontrollér styreenhedens
kontrolpunkt.

Fejl på strømforsyningen.

Kontrollér spændingen på
strømforsyningspanelet.

Sprunget sikring eller en
sikkerhedsanordning er aktiveret.

Undersøg sikringer og sikkerhedsanordninger. Udskift sikringerne med
samme størrelse og type.
(Se ledningsdiagrammet, der fulgte
med enheden.

Løse forbindelser.

Undersøg forbindelserne af
ledningsføringen på stedet og
enhedens interne ledningsføring.
Fastgør alle løse forbindelser.

Kortslutning eller kabelbrud.

Test kredsene med en tester, og
foretag de nødvendige reparationer.

Definering af enhedens serielle adresse
For at styre enheden med et overvågningssystem bør der installeres
et adressekort (ekstra modul) i enheden. Enhedens serielle adresse,
der er nødvendig til kommunikation med overvågningssystemet,
defineres i parameteren ha. Standard-, grænse- og stepværdierne for
den serielle adresse er:
■

Standardværdi

1

■

Grænseværdier

1 til 16

■

Trinværdi

1

Gør følgende for at definere enhedens serielle adresse:
1

Gå til listen med brugerparametre.
Parameterkoden :d vises på displayet.

2

Vælg parameterkoden ha ved hjælp af tasten A og/eller Z.

3

Tryk på tasten R for at skifte til parameterværdien.

4

Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasten A og/eller Z.

5

Tryk på tasten R for at vende tilbage til listen med
parameterkoder.

6

Vælg en anden brugerparameter ved hjælp af tasten A og/eller
Z, og gentag fra punkt 3 for at regulere eller gennemgå andre
brugerparametre, inden ændringerne gemmes.

7

Tryk på tasten E for at gemme ændringerne. Vent ca.
40 sekunder for at annullere ændringerne.
I det første tilfælde gemmer styreenheden ændringerne, forlader
listen med brugerparametre og vender tilbage til normal drift,
hvor indgangsvandets temperatur vises.
I det andet tilfælde begynder displayet at blinke. Efter ca.
40 sekunder forlader styreenheden listen med brugerparametre
uden at gemme ændringerne. Indgangsvandets temperatur
vises igen på displayet.

Symptom 2: Enheden starter ikke, men T LED blinker
MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Gennemstrømningstimeren kører
stadig

Enheden starter efter ca.
15 sekunder. Kontrollér, at vandet
strømmer gennem fordamperen.

Antirecirkulationstimeren er stadig
aktiv.

Kredsen kan først starte efter
ca. 4 minutter.

Beskyttelsestimeren er stadig aktiv.

Kredsen kan først starte efter
ca. 1 minut.

Symptom 3: Enheden starter ikke, og T LED tænder ikke
MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

En af følgende
sikkerhedsanordninger er aktiveret:
• Beskyttelsen mod faseskift (R1P)
• Overstrømrelæ (K*S)
• Afløbets varmebeskyttelse (Q*D)
• Fordampningstemperaturtermostat (S*T)
• Gennemstrømningskontakt (S10L)
• Højtrykskontakt (S*HP)

Undersøg styreenheden, og se
symptom 4 "En af følgende
sikkerhedsanordninger er aktiveret"
på side 13. Se forklaringen af den
digitale styreenhed i afsnittet
"Nulstilling af alarmer" på side 9.

Enheden er i antifrost-alarmtilstand.

Undersøg styreenheden, og se
symptom 4 "En af følgende
sikkerhedsanordninger er aktiveret"
på side 13. Se forklaringen af den
digitale styreenhed i afsnittet
"Nulstilling af alarmer" på side 9.

Fjern-tænd/sluk-inputtet er aktiveret,
og fjernkontakten er slukket.

Tænd for fjernkontakten, eller
deaktivér fjerninput af tænd/sluk.

Tastaturet er låst.
Brugerparameteren h9 er sat til 0.

Frigør styreenhedens tastatur.

Symptom 4: En af følgende sikkerhedsanordninger er aktiveret
Symptom 4.1: Kompressorens overstrømsrelæ

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Fejl på en af faserne.

Kontrollér sikringerne på
strømforsyningspanelet eller mål
forsyningsspændingen.

Spændingen er for lav

Mål forsyningsspændingen.

Motoren er overbelastet.

Nulstil. Hvis fejlen stadig er der,
skal Daikin-forhandleren tilkaldes.

FEJLFINDING
Dette afsnit indeholder nyttige oplysninger til brug ved fejlfinding, og
når der skal løses problemer i forbindelse med vandkøleenheden.
Gennemgå enheden for synlige tegn på defekter, som f.eks. løse
forbindelse eller defekte ledninger, før fejlfindingen påbegyndes.
Læs dette kapitel omhyggeligt, før De kontakter den lokale Daikinforhandler. Det kan spare både tid og penge.

NULSTIL

Tryk på den røde knap på
overstrømsrelæet inde i el-boksen.
Styreenheden skal stadig nulstilles.

Husk altid, at der skal være slukket på vandkøleenhedens
afbryder, når der udføres inspektion af strømforsyningspanelet eller af el-boksen på vandkøleenheden.
Stop enheden, når en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af,
hvorfor sikkerhedsanordningen blev aktiveret, før den nulstilles.
Sikkerhedsanordninger må under ingen omstændigheder parallelforbindes, og værdierne må ikke afvige fra fabriksindstillingerne.
Kontakt den lokale Daikin-forhandler, hvis årsagen til problemet ikke
kan findes.
EUWAC5~10FZ
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Symptom 5: Enheden stopper hurtigt efter drift
Symptom 4.2: Lavtryks-afbryder eller antifrost-alarm

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Vandstrømmen til
vandvarmeveksleren er for lav.

Forøg vandgennemstrømningen.

Manglende kølemiddel.

Kontrollér, om der er lækager, og
påfyld om nødvendigt kølemiddel.

Enheden arbejder uden for
driftsområdet.

Kontrollér enhedens
driftsbetingelser.

Indgangstemperaturen i
vandvarmeveksleren er for lav.

Forøg vandindgangstemperaturen.

Gennemstrømningskontakten
fungerer ikke, eller der er ingen
vandgennemstrømning.

Kontrollér gennemstrømningskontakten og vandpumpen.

NULSTIL

Når trykket stiger, nulstilles
lavtrykskontakten automatisk, men
styreenheden skal stadig nulstilles.

Symptom 4.3: Højtrykskontakten

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Fortætterens ventilator fungerer ikke
korrekt.

Kontrollér, at ventilatoren drejer frit.
Rengør den eventuelt.

Hvis fabriksindstillingen af
blæserhjulet er blevet ændret, er det
muligt, at den anvendte indstilling af
blæserhjulet med lavere luftstrøm
medfører, at anlægget ikke arbejder
optimalt.

Sæt indstillingen af blæserhjulet
gradvist tilbage mod
fabriksindstillingen, indtil problemet
er løst.

Snavs eller partikler blokerede
fortætteren.

Fjern eventuelle blokerende
genstande, og rengør kølespiralen
med en børste og blæser.

Temperaturen for fortætterens
indgangsvand er for høj.

Lufttemperaturen målt ved
fortætterens indgang må ikke
overstige 43°C.

NULSTIL

Højtrykskontakten bliver automatisk
nulstillet, når trykket falder, men
styreenheden skal stadig nulstilles.

MULIGE ÅRSAGER

Kontrollér sikkerhedsanordningerne
(se "En af følgende sikkerhedsanordninger er aktiveret" på
side 13).

Spændingen er for lav.

Kontrollér strømforsyningspanelets
spænding og eventuelt også
enhedens el-del (spændingsfald på
grund af strømforsyningskabler er for
stort).

Symptom 6: Enheden kører konstant, og vandtemperaturen forbliver
højere eller lavere end temperaturindstillingen for styreenheden
MULIGE ÅRSAGER

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING
Kontrollér, at ventilatoren roterer frit.

Luftgennemstrømningen i enheden
er for lav, eller
udendørstemperaturen er for høj.

Rengør luftvarmeveksleren.

NULSTIL

Kontrollér og regulér
temperaturindstillingen.

Der produceres for meget varme
i vandkredsen.

Enhedens kølekapacitet er for lav.
Kontakt den lokale Daikin-forhandler.

Vandgennemstrømningen er for høj.

Beregn vandgennemstrømningen
igen.

Symptom 7: Enheden udsender kraftig støj og vibrationer
MULIGE ÅRSAGER

Udskift motoren, eller kontakt den
lokale Daikin-forhandler, hvis
beskyttelsen tit aktiveres.

AFHJÆLPNING

Enheden er ikke korrekt fastgjort.

Fastgør enheden som beskrevet
i kapitlet "Installation af enheden".

De fleksible forbindelser mellem
kanalflangerne på enheden og på
kanalerne er ikke installerede, eller
de er slidt op.

Kontrollér, luftflangerne og fastgør
dem korrekt som beskrevet i kapitlet
"Installation af enheden", eller
montér fleksible kanaler.

Symptom 8: Der drypper vand ud af enheden.
MULIGE ÅRSAGER
Tilstoppet drænrør.

AFHJÆLPNING
Kontrollér drænafgangen og rengør
den om nødvendigt.

Symptom 9: Konstant skift mellem høj og lav ventilatorhastighed.
MULIGE ÅRSAGER

Varmebeskyttelsen bliver automatisk
nulstillet, når temperaturen falder.

AFHJÆLPNING

Styreenhedens temperaturindstilling
er for lav.

Symptom 4.4: Ventilatorens varmebeskyttelse er aktiveret

Mekanisk fejl (ventilatoren er
blokeret).

AFHJÆLPNING

En af sikkerhedsanordningerne
er aktiveret.

Hvis fabriksindstillingen af
blæserhjulet er blevet ændret, er det
muligt, at den anvendte indstilling af
blæserhjulet med lavere luftstrøm
medfører, at anlægget ikke arbejder
optimalt.

AFHJÆLPNING
Sæt indstillingen af blæserhjulet
gradvist tilbage mod
fabriksindstillingen, indtil problemet
er løst.

Symptom 4.5: Beskyttelsen mod faseskift er aktiveret

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

To faser i strømforsyningen er
forbundet det forkerte sted.
En fase er ikke forbundet korrekt.
NULSTIL

Byt om på to af strømforsyningens
faser (skal gøres af en autoriseret
elinstallatør).
Kontrollér forbindelsen af alle faser.
Efter ombytning af to faser, eller efter
fastgørelse af strømforsyningens
kabler, nulstilles beskyttelsen
automatisk, men styreenheden skal
stadig nulstilles.

Symptom 4.6: Udløbets varmebeskyttelse er aktiveret

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Enheden fungerer uden for
driftsområdet.

Kontrollér enhedens driftbetingelser.
NULSTIL

Varmebeskyttelsen nulstilles
automatisk, når temperaturen falder,
men enheden skal stadig nulstilles.

Symptom 4.7: Gennemstrømningskontakten er aktiveret

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Ingen vandgennemstrømning.
NULSTIL

Installations- og betjeningsvejledning
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Kontrollér vandpumpen.
Gennemstrømningskontakten
nulstilles automatisk, når årsagen
er fundet, men styreenheden skal
stadig nulstilles.
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7

Fortætter-ventilatormotor
■ Rengør motorens køleribber og kølegitter.

Der skal jævnligt udføres en række kontroller og inspektioner af
enheden og ledningsføringen på stedet for at sikre optimal drift af
enheden.
Hvis enheden bruges som klimaanlæg, skal de angivne kontroller
udføres mindst én gang om året. Hvis enheden benyttes til andre
formål, skal kontrollerne udføres hver fjerde måned.

■ Kontrollér, om der er unormal støj eller vibrationer. Hvis
ventilatoren eller motoren er beskadiget, skal du kontakte
den lokale Daikin-forhandler.
8

■ Rens kanalerne indvendigt (brug en støvsuger, undgå at der
trænger smuds og støv ind i kølespiralen).

Sluk altid for afbryderen på strømpanelet, fjern sikringerne
eller åbn enhedens beskyttelsesanordninger, før der
udføres vedligeholdelse af eller reparation på enheden.

■ Se efter, om kanalerne er korrekt fastgjorte, og at de ikke er
i kontakt med enheden (kan forårsage unormal støj eller
vibrationer).

Rengør aldrig enheden, mens vandet er under tryk.

■ Den fleksible forbindelse mellem kanalerne og enheden må
ikke være ødelagt elller perforeret. Udskift den om
nødvendigt.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen.
Kølemiddeltype:

R407C

GWP(1) værdi:

1652,5

(1)

Kanaler for luftindtag/udtag på enheden

9

Kileremstransmission
ved
EUWAC8+10 enheder)

fortætter-ventilatormotor

(kun

■ Kileremmen må ikke være
slidt.
Udksift
den
om
nødvendigt.
■ Kontrollér, om kileremmen er
stram. Når man trykker en
smule på remmen, må den
ikke kunne give sig mere end
10 mm.

GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet
afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale
forhandler for yderligere oplysninger.

Vedligeholdelse

Ledningsføringen og strømforsyningen skal kontrolleres af
en autoriseret elinstallatør.
1

2

Spiral fortætter
Fjern støv og andre urenheder fra køleribberne ved hjælp af en
børste eller en blæser. Blæs fra indersiden af enheden. Pas på
ikke at bøje eller beskadige ribberne.
Ledningsføring på stedet og strømforsyning
■ Kontrollér strømforsyningen/spændingen på det lokale strømpanel. Spændingen skal svare til den spænding, der er
angivet på enhedens identifikationsmærkat.
■ Kontrollér forbindelserne og sørg for, at de er korrekt
fastgjort.
■ Kontrollér, om afbryderen og jordlækagedetektoren, som
findes på det lokale strømforsyningspanel, fungerer
tilfredsstillende.

3

10

Vandforsyning
■ Kontroller om vandtilslutningen stadig er fastgjort.
■ Kontrollér vandkvaliteten (se kapitel "Installation af enheden"
vedr. specifikationer for vandkvaliteten).

11

Drænafledning
■ Se efter, om drænet virker korrekt. Vandet skal kunne løbe
væk uden hindringer. Rengør afløbsbakken og rørene
grundigt.

Bortskaffelseskrav
Afmontering af enheden, håndtering af kølemiddel, olie og evt. andre
dele skal ske i henhold til gældende lokale og nationale
bestemmelser.

Enhedens interne ledningsføring
Se efter, om der er løse forbindelser (polklemmer og komponenter) på el-boksen. Kontrollér, at de elektriske komponenter
ikke er beskadigede eller løse.

4

Jordforbindelse
Kontrollér, at jordledningerne stadig er korrekt tilsluttet, og at
jordklemmerne er tilspændte.

5

Kølemiddelkreds
■ Kontrollér, om der er lækager inde i enheden. Hvis der
konstateres en lækage, skal du kontakte den lokale Daikinforhandler.
■ Kontrollér enhedens driftstryk. Se afsnit "Driftstryk" på side 8
i kapitlet "Sådan tændes der for EUWAC-enheden".

6

Kompressor
■ Kontrollér, om der er olielækager. Hvis der konstateres en
olielækage, skal du kontakte din lokale Daikin-forhandler.
■ Kontrollér, om der er unormal støj eller vibrationer. Hvis
kompressoren er beskadiget, skal du kontakte den lokale
Daikin-forhandler.
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BILAG I

BILAG II

Mættet temperatur

Beregning af eksternt tryktab

Tallene nedenfor repræsenter den gennemsnitlige mættede temperatur for R407C i forhold til trykudlæsningen.

5 Hp
Generelle specifikationer

Højtryksside

Nominel
luftgennemstrømning

bar
35

30

3

(m /min)

8 Hp

10 Hp

IND

UD

IND

UD

IND

UD

70

70

100

100

125

125

lang side W

(mm)

763

341

952

802

1102

938

kort side P

(mm)

622

314

814

266

865

291

hastighed

(m/s)

2,6

11,5

2,5

9,1

2,5

8,7

Pa

0,1

4,6

0,1

2,4

0,1

2,0

R/W=1

Pa

2

20

2

15

2

8

R/W=0,5

Pa

10

70

10

55

10

35

Friktionstab
1m

25

Bøjede dele
20

15

Filter

∆P(Pa)
10

v>2m/s

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5
v<2m/s

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

°C
v<2m/s

Lavtryksside

bar
10

A

Start-modstand

B

Anbefalet slutmodstand

v

Hastighed

B

A
0

2 v(m/s)

1

9
Luftgælle

8

∆P(Pa)

7
6

50

5
40

4
3

30

2
1
–15 –10 –5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

veff

°C

A

20
10
0
0

A
veff
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1

2

3

4

5 v (m/s)

Fortætter luftgennemstrømning
Effektiv hastighed
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BILAG III
Egenskaber ventilator
Tallene nedenfor angiver det eksterne statiske tryk på enheden (ESP) i forhold til ventilatorernes luftstrøm (AF).

EUWAC5FZ

EUWAC10FZ

Disse værdier gælder kun,
ventilatorhastighed ikke er aktiv.

når

enheden

til

styring

af

Disse værdier gælder kun, når højtrykskontakten for styring af
ventilatorhastighed ikke er aktiveret.

ESP(Pa)

ESP(Pa)

110

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

5

1.1

1.2

4

1.3

1.4

3

1.5

1.6

2

1.7

1

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

AF(m3/sec)

ESP
AF

AF

Luftgennemstrømning

EUWAC8FZ
Disse værdier gælder kun, når højtrykskontakten for styring af
ventilatorhastighed ikke er aktiveret.
ESP(Pa)
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.0

5

1.1

4

1.2

3

1.3

1.4

2

1.5

2.4

2.5

AF(m3/sec)

ESP

Eksternt statisk tryk

2.3

Eksternt statisk tryk
Luftgennemstrømning

1

ESP blæserhjul samlet (fabriksindstilling)

2

ESP med blæserhjul adskilt 1 omgang med skrue

3

ESP med blæserhjul adskilt 2 omgange med skrue

4

ESP med blæserhjul adskilt 3 omgange med skrue

5

ESP med blæserhjul adskilt 4 omgange med skrue

1

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

AF(m3/sec)

ESP
AF

Eksternt statisk tryk
Luftgennemstrømning

1

ESP blæserhjul samlet (fabriksindstilling)

2

ESP med blæserhjul adskilt 1 omgang med skrue

3

ESP med blæserhjul adskilt 2 omgange med skrue

4

ESP med blæserhjul adskilt 3 omgange med skrue

5

ESP med blæserhjul adskilt 4 omgange med skrue
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