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Bevezetés
A Daikin EUWAC-FZ típusú levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések beltéren, különféle hűtési célokra használhatók. A készülék
3 szabványos méretben rendelhető, névleges hűtőkapacitása 11,2től 22,6 kW-ig terjed.
A EUWAC levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések légkondicionálás céljából kombinálhatók Daikin ventilátorkonvektor vagy
légkezelő egységekkel. Használhatók folyamathűtés vízellátására is.
A kézikönyvnek ez a része az EUWAC egységek kicsomagolását,
üzembe helyezését és csatlakoztatását írja le.

Műszaki adatok (1)
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Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú légkondicionálót választott.

EUWAC modell

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

5

8

10

1345x
795x605

1290x
1125x605

1395x
1275x605

(kg)

164

224

261

(kg)

166

228

266

(mm)

FBSP 1"
FBSP 1"
25

FBSP 1"
FBSP 1"
25

FBSP 1"
FBSP 1"
25

(Pa)

100

150

150

5

8

10

(mm)

(*) K.S.NY.=Külső Statikus Nyomás

Elektromos jellemzők (1)
EUWAC modell

Áramforrás
• Fázis
• Frekvencia
• Feszültség
• Feszültségingadozás

(Hz)
(V)
(%)

3N~
50
400
±10

(1) A műszaki adatokat és a funkciók leírását teljes részletességgel
"A berendezés kezelése" fejezet vagy a műszaki adatok kézikönyve
tartalmazza.
EUWAC5~10FZ
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Opciók és speciális jellemzők (1)

Elhelyezés

Opciók

Az EUWAC egységet olyan helyen szabad üzembe helyezni, amely
megfelel az alábbi követelményeknek:
1
Ahol az alapzat elég erős az egység súlyának alátámasztásához, és a padlófelület elég sima ahhoz, hogy megelőzze a
vibráció- és zajkeltést.
2
Az egység mellett legyen elég hely a szereléshez, valamint
feleljen meg a levegőbemenet és -kimenet minimális
helyigényének. (Lásd 2. ábra és 3. ábra.)
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).
Van lehetőség a kondenzvíz
7
75 mm
elvezetésére és hely egy csapda
felszerelésére, melyhez minimum
75 mm esés van a berendezés
víztelenítő kifolyóitól.

■

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

■

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

■

Felhasználói távirányító (külön rendelhető EKRUMC készlet)

Speciális jellemzők
■

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

Normál működési tartomány
A
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E
F
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C
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D

A berendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.
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B

Az egység ellenőrzése és mozgatása
Normál működési tartomány
Téli időszakban védeni kell a vízcsöveket a víz megfagyása
ellen

Az EUWAC egységek kartondobozban, fa raklapon vannak
csomagolva.

A

Kültéri környezeti hőmérséklet (°C DB)

B

Kilépő vízhőmérséklet evaporátor (°C)

Szállítás után a csomagolást ellenőrizni kell, és bármilyen sérülést
azonnal jelezni kell a szállítmányozó reklamációs ügyintézőjének.

C

Glikol

A berendezés kezelésekor figyeljen az alábbiakra:

D

Víz

1.

E

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

F

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

Kövesse a
előírásokat:

csomagoláson

található,

szimbólumokkal

jelzett

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

Fő alkatrészek

sérüljön meg.

(Lásd: 1. ábra)

Ne használja a csomagolás pántjait a berendezés
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

(1) A műszaki adatokat és a funkciók leírását teljes részletességgel
"A berendezés kezelése" fejezet vagy a műszaki adatok kézikönyve
tartalmazza.
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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.

Az egység kicsomagolása és elhelyezése
1

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

2

Távolítsa el az egységet a raklaphoz rögzítő négy csavart.

3

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

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.
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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 berendezésnek a csövekhez való csatlakoztatásakor a nyomás esik és a légáramlás csökken.
A teljes külső nyomás esés nem lehet több, mint
100 Pa (EUWAC5) vagy 150 Pa (EUWAC8+10). (A
teljes külső nyomásesés kiszámítását lásd 16. oldal,
"II. melléklet")
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: 13. oldal,
"Hibaelhárítás").
A ventilátor jelleggörbékkel kapcsolatban lásd még:
17. oldal, "III. melléklet".

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: 2. oldal,
"Elhelyezés").

Fontos információk a használt hűtőközeggel
kapcsolatban

5

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.

6

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

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
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

Q
t

1652,5

(1) GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

Az 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.

3

4

az egység visszakapcsolást gátló időkapcsolója
(AREC)/2(s)=120 s
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" fejezetet)

Az előírt vízminőséget az alábbi táblázatban megadott értéktartományok mutatják.

A vízkör ellenőrzése

2

az egység legnagyobb hűtőkapacitása a működési tartományon
belül (kW)

C

A hűtőközeg-mennyiség fel van tüntetve a berendezés adattábláján.

1

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

v > (Q / 2) x t / (C x y)

Hűtőközeg típusa: R407C

Az EUWAC egység üzembe
ellenőrizze az alábbiakat:

Maximális vízáramlás

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

A rendszerben szükséges minimális vízmennyiség [kg] kiszámítására ezen felül az alábbi képlet is érvényes:

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Nem szabad a gázokat a
légkörbe engedni.
GWP(1) érték:

Minimális vízáramlás

helyezésének

folytatása

előtt

keringő víz

beömlő víz

ha tartományon
kívül esik

Beállítandó összetevők

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

[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

Kloridion

Egy keringtetőszivattyút kell beépíteni úgy, hogy az közvetlenül
az evaporátorba nyomja a vizet. A szivattyú vezérléséhez egy
feszültségmentes kapcsolt áramkör van előkészítve a
kapcsolódobozban.

Szulfátion

[mg CaCO3/l]

<70

<70

vízkőlerakódás

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.

Kalciumkeménység [mg CaCO3/l]

<50

<50

vízkőlerakódás

[mg SiO2/l]

<30

<30

vízkőlerakódás

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

Szilícium-dioxid

Figyelendő összetevők

Vas

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

korrózió + vízkő

Réz

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

korrózió

Szulfidion

[mg S2–/l]

nem mutatható ki

nem mutatható ki

korrózió

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korrózió

Ammóniumion
Maradék klorid
Szabad szénsav
Stabilitási index

EUWAC5~10FZ
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[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

korrózió

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

korrózió

—

—

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

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS

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

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

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).

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)

Figyelmeztetés
az
tápellátást
biztosító
elektromos hálózat minőségével kapcsolatban
■

a

PE

közcélú

Ez a berendezés abban az esetben felel meg az EN/
IEC 61000-3-12(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.

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

Zmax (Ω)

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

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

berendezés

■

EUWAC5

0,15

EUWAC8

0,06

EUWAC10

0,04

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

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

Az áramláskapcsoló kábele

H1P ....................Vész visszajelző lámpa
H3P ....................Kompresszorműködés visszajelző lámpa
KP ......................Szivattyú védőreléje

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).

PE ......................Fő földcsatlakozó
S9S ....................Távoli indítás/leállítás kapcsoló

További teendők

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

A levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezés összeállítása és
csatlakoztatása után az egységet ellenőrizni és tesztelni kell, ahogy
a berendezéshez mellékelt üzemeltetési kézikönyv "Üzemeltetés
előtt" fejezetében le van írva: 7. oldal, "Első indítás előtti ellenőrzés".

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.
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

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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(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.
EUWAC5~10FZ
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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 problémát tapasztal, keresse meg a helyi Daikin
képviseletet.
A berendezés első bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy
megfelelően üzembe lett-e helyezve. Feltétlenül olvassa el
figyelmesen az alábbi fejezeteket: 1. oldal, "Az egység
üzembe helyezése" és 7. oldal, "Első indítás előtti
ellenőrzés".

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
Az 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 EUWAC5)

4

Kondenzátor ventilátor (csak EUWAC8+10)

5

Kondenzátor motor (M11F) (csak EUWAC8+10)

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

EUWAC5~10FZ
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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:

■

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

■

■

■

■

■

■

■

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.
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.
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.

A3P.................... PCB: Ventilátorsebesség-vezérlő (csak 5 LE)
C1 ...................... Ventilátormotor kondenzátora
E1H.................... Forgattyúházfűtés
F1,2,3U.......# .... Biztosítékok (nem tartozék)
F5B .................... Vezérlőáramkör biztosítéka
F7B .................... Ventilátor-áramkör biztosítéka
F9B .................... TR1 szekunder biztosítéka
F8U.................... Túlfeszültség biztosíték
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

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.

K1F,K3F............. Védőrelé a ventilátormotor
állítására (csak 8+10 LE)

nagy

sebességre

K2F .................... Védőrelé a ventilátormotor
állítására (csak 8+10 LE)

kis

sebességre

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.

M11F.................. Ventilátormotor

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: 8. oldal, "Az EUWAC egység bekapcsolása".
■

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

■

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

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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A2P.............** ... PCB: Címkártya(a külön rendelhető BMS-hez)

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

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 kapcsoló
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
tápfeszültség-szabályozó számára
X2 ...................... Digitális kimenet csatlakozó
A normál berendezésnek nem tartozéka
Opcióként nem lehet

Opcióként lehet

Kötelező

#

##

Nem kötelező

*

**

EUWAC5~10FZ

Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
4PW14037-6D

Üzemeltetés előtt

Vízellátás

Első indítás előtti ellenőrzés

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

Ellenőrizze, hogy a vízhűtő tápfeszültség-panelén a
megszakító le van-e kapcsolva.
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
"Az egység üzembe helyezése" fejezet előírásainak, a
kábelezési 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

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

6

Hűtőközeg-szivárgás
Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközegszivárgás. Ha hűtőközeg-szivárgást észlel, jelezze a helyi Daikin
képviseletnek.

9

Olajszivárgás
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e olaj a kompresszorból. Ha
olajszivárgást észlel, jelezze a helyi Daikin képviseletnek.
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A forgattyúházfűtés bekapcsolását a következők szerint kell végezni:
1

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

2

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.

Hat óra elteltével az egység működésre kész.

Általános előírások
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.

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

8

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

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

7

Tápfeszültség-csatlakozás és forgattyúházfűtés

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

5

Légtelenítsen a rendszer magasabb pontjain, és ellenőrizze a
keringtetőszivattyú és az áramláskapcsoló működését.

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

4

Ellenőrizze, hogy víz minősége megfelel-e "Az egység üzembe
helyezése" fejezetben megadottaknak.

Üzemeltetés
Az 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.
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Digitális vezérlőegység

Az EUWAC egységek kezelése

Kezelőfelület
A digitális vezérlő egy numerikus kijelzőből, négy darab, felirattal
ellátott nyomógombból, és a felhasználónak visszajelző négy LED
diódából áll.

PRG
mute

comp

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

8. oldal, "Az EUWAC egység bekapcsolása" és 9. oldal, "Az
EUWAC egység kikapcsolása",

■

9. oldal, "A hűtési hőmérséklet beállítása",

■

9. oldal, "Aktuális üzemi információk leolvasása",

■

9. oldal, "A vészjelzések kikapcsolása",

■

10. oldal, "A hibaüzenetek kikapcsolása".

clear

Az EUWAC egység bekapcsolása

SEL
x 100

Az EUWAC egység bekapcsolását a következők szerint kell végezni:
1

Ha a h7 digitális bemenet felhasználói paraméter beállított
értéke 0 (=Nem), nyomja meg az I gombot körülbelül
5 másodpercre az egység bekapcsolásához.
Ha a h7 digitális bemenet felhasználói paraméter beállított
értéke 1 (=Igen), akkor az egységet bekapcsolhatja a távvezérlő
BE/KI gombjával is (a felhasználó szereli fel).
Mindkét esetben egy inicializációs folyamat indul el, és a T
LED villogni kezd. A I LED kigyúlása jelzi, hogy a berendezés
bekapcsolt. Ha minden időtartam-kapcsoló nulla értékre futott,
az egység bekapcsol, és a T LED folyamatosan világít. A
numerikus kijelző a belépő víz aktuális hőmérsékletét mutatja.

2

A berendezés első bekapcsolásakor vagy hosszabb
üzemszünet után ajánlatos az alábbiakat ellenőrizni.

Ábra - Digitális vezérlőegység
A vezérlőegység gombjai:
Minden gombnak, kivéve a bal alsó gombot, két funkciója van.
E/O, A/Y és I/Z. A gombok megnyomásakor végrehajtott
funkció a vezérlő és az egység aktuális állapotától függ.
■

E gomb: a választható felhasználói paraméterek listájának
megjelenítése; egy paraméter módosításának eltárolása és
visszatérés normál üzemmódba.

■

O gomb: a berregő jelzés kikapcsolása vészriasztáskor.

■

A gomb: a direkt vagy felhasználói paraméterek léptetése; egy
beállítás értékének növelése.

■

Y gomb: nincs hatása az EUWAC egységeknél.

■

R gomb: a választható direkt paraméterek listájának
megjelenítése; váltás egy paraméter kódja és értéke között.

■

I gomb: a berendezés bekapcsolása hűtés módban, vagy az
egység kikapcsolása, ha a hűtés üzemmód aktív.

■

Z gomb: a direkt vagy felhasználói paraméterek léptetése; egy
beállítás értékének csökkentése.

A vezérlőegység LED lámpái:
A vezérlőegységen négy LED van:
■

■

T LED: a kompresszor állapotát jelzi. A T LED nem világít, ha
a kompresszor nem működik, villog, ha a kompresszor nem
indult el, pedig extra teljesítmény szükséges (pl. aktív időtartamkapcsolónál), és folyamatosan világít, ha a kompresszor aktív.
Y LED: nem használatos.

■

I LED: jelzi, hogy a hűtés mód aktív.

■

U LED: jelzi, hogy a numerikus kijelzőn megjelenő értéket
100-zal meg kell szorozni.

MEGJEGYZÉS

A hőmérséklet leolvasási pontossága: ±1°C.
A numerikus kijelző
napfényben romolhat.

olvashatósága

közvetlen

Direkt és felhasználói paraméterek

A kondenzátor ventilátorának forgása
Ez a teendő csak az EUWAC8+10 egységekre vonatkozik.
Amint a kompresszor és a kondenzátor ventilátora elindult,
állítsa le őket a berendezés kikapcsolásával (lásd 9. oldal, "Az
EUWAC egység kikapcsolása"). 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 képviseletnek.
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: 16. oldal,
"I. melléklet".
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
(

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 az időzítés (késleltetés),
vagy a vészjelzés kikapcsolása.
Minden paraméter egy kódból és egy értékből áll. Például a be- és
kikapcsolás helyből vagy távolról történő vezérlését megadó
paraméter kódja h7, az értéke pedig 1 vagy 0.

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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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.

EUWAC5~10FZ
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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. "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 13. oldal, "Hibaelhárítás".

MEGJEGYZÉS

Ha a ki- és bekapcsolás vezérlése távirányítással
történik (h7=1), ajánlott egy kapcsoló felszerelése a
berendezés mellett is a távirányítással vezérelhető
sorozatoknál. Így az egység bárhonnan kikapcsolható.

Az EUWAC egység kikapcsolása
Az EUWAC egység kikapcsolását a következők szerint kell végezni:
1

2

Ha a h7 digitális bemenet felhasználói paraméter beállított
értéke 0 (=Nem), és az egység be van kapcsolva, nyomja meg a
I
gombot
körülbelül
5 másodpercre
az
egység
kikapcsolásához.
A I LED és a T LED kialszik.

MEGJEGYZÉS

Aktuális üzemi információk leolvasása
A direkt paraméterek
információk az alábbiak:
■

c9 : a kompresszor teljes üzemideje órákban,

■

cv : a szivattyú teljes üzemideje órákban.

■

Határértékek

7.0 - 25.0°C

■

Léptetés értéke

0.1°C

A hűtési hőmérséklet beállítását a következők szerint kell végezni:
1

2

Nyomja meg a R gombot körülbelül 5 másodpercre a direkt
paraméterek listájának megjelenítéséhez.
A hűtési hőmérsékletet megadó r1 direkt paraméter kód
megjelenik a kijelzőn.

aktuális

üzemi

Az aktuális üzemi információk leolvasását a következők szerint kell
végezni:
1

Nyomja meg a R gombot körülbelül 5 másodpercre a direkt
paraméterek listájának megjelenítéséhez.
A hűtési hőmérsékletet megadó r1 direkt paraméter kód
megjelenik a kijelzőn.

2

A leolvasandó információtól függően válassza ki az r6, c9 vagy
cv paraméterkódot a A és/vagy Z gomb megnyomásával.

3

Nyomja meg a R gombot az éppen kijelölt paraméter aktuális
értékének leolvasásához.

4

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódokhoz való
visszatéréshez.

5

A többi aktuális üzemi információ leolvasását szükség szerint
ismételje a 2. lépéstől.

6

A normál működéshez való visszatéréshez nyomja meg a E
gombot, vagy várjon körülbelül 40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő azonnal visszaadja a direkt paraméterek
listáját, és visszatér normál módba, megjelenítve a belépő víz
hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a direkt paraméterek
listáját. A belépő víz hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

A hűtési hőmérséklet beállítása

Alapértelmezett érték 12.0°C

kiolvasható

r6 : kilépő víz hőmérséklete,

A I LED és a T LED kialszik.

■

listájából

■

Ha a h7 digitális felhasználói paraméter beállított értéke 1
(=Igen), akkor az egységet a távvezérlő BE/KI gombjával vagy a
I gombbal kapcsolhatja ki.

Az EUWAC egységek lehetővé teszik a hűtési hőmérséklet
beállítását és módosítását. A beállítás alapértelmezett értéke,
határértékei és léptetése a következő:

Ha bármelyik gombot megnyomja, mialatt a kijelző
villog, és a vezérlő törli a nem tárolt módosításokat,
akkor a törlési folyamat leáll, a kijelző abbahagyja a
villogást, és a felhasználó folytathatja a beállítások
módosítását.

MEGJEGYZÉS

Az c9 és cv időtartam-kapcsolók lenullázását lásd:
10. oldal, "A hibaüzenetek kikapcsolása".

A vészjelzések kikapcsolása
Ha a rendszer vészjelet érzékel, a következő történik:
■

a hangjelző aktiválódik (ha a p4 felhasználói paraméter
engedélyezi);

■

a vészjelzés reléje áramot kap;

■

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

Nyomja meg a R gombot.

A következő hibakódok jelenhetnek meg a kijelzőn:

Az aktuális beállított hűtési hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.

■

a1 : fagyásveszélyt jelez;

■

e1 : jelzi, hogy a belépő víz hőmérsékletét mérő NTC szonda
sérült,

■

e2 : jelzi, hogy a kilépő víz hőmérsékletét mérő NTC szonda
sérült;

3

Nyomja meg a A vagy a Z gombot a hőmérséklet-beállítás
növeléséhez vagy csökkentéséhez.

4

Nyomja meg a R gombot az r1 paraméterkódhoz való
visszatéréshez.

5

A beállított hőmérséklet mentéséhez nyomja meg a E gombot.
A módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
direkt paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a direkt paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosított paramétert. A
belépő víz hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

EUWAC5~10FZ
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■ ee,ep : jelzi, hogy az egység belsejében, a vezérlő PCB panelén
az EEPROM sérült;
■ ei,e0 : jelzi, hogy a tápfeszültség túl alacsony (EU) vagy túl
magas (EO). Ebben az esetben hívjon ki egy képesített
villanyszerelőt;
■

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

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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■

h1 : jelzi, hogy a túlnyomás-kapcsoló, a kilépési hőmérséklet
hővédő vagy a kompresszormotor túláramvédelme
bekapcsolt;

■

l1 : jelzi, hogy a kisnyomás-kapcsoló bekapcsolt.

MEGJEGYZÉS

Ha a fl és h1 hibakód felváltva villog, a vészjelzést
valószínűleg a fázissorrend-figyelő okozta.

A vészjelzések kikapcsolását a következők szerint kell végezni:
1

Nyomja meg a R gombot a vészjelzés nyugtázásához.
A hangjelzés elhallgat.

2

Derítse ki a hiba okát, és javíttassa ki.
Lásd 13. oldal, "Hibaelhárítás".

3

Ha az a1, fl, h1 vagy l1 hibakód jelenik meg a kijelzőn,
kapcsolja ki a vészjelzést kézzel, a A és a Z gomb egyidejű,
körülbelül 5 másodpercig tartó megnyomásával.
Minden egyéb esetben a vészjelzés automatikusan kikapcsol.
Ha a vészjelzés kikapcsolt, a hibakód eltűnik a kijelzőről. A
vezérlő normál üzemmódban folytatja, a kijelzőn a belépő víz
hőmérséklete jelenik meg.

A direkt paraméterek áttekintése
A R gomb körülbelül 5 másodpercig
megjeleníthető a direkt paraméterek listája.

történő

lenyomásával

Miközben a A és/vagy Z gombbal lépeget a direkt paraméterek
listájában, a paraméterek az alábbi sorrendben jelennek meg:
■
r1 : megadja a beállított hűtési hőmérsékletet,
■
r2 : megadja a hűtési hőmérsékletkülönbséget,
■
r6 : a kilépő víz hőmérsékletének ellenőrzése,
■
c9 : a kompresszor teljes üzemidejének ellenőrzése,
■
cv : a szivattyú teljes üzemidejének ellenőrzése.

A felhasználói paraméterek áttekintése
A felhasználói paraméterek listája csak jelszóval hozzáférhető.
Miközben a A és/vagy Z gombbal lépeget a direkt paraméterlistában, leolvashatók a direkt és a felhasználói paraméterek. A
felhasználói paraméterek az alábbi sorrendben jelennek meg:
■

:d : megadja a mértékegységet (°C vagy °F);

■

c7 : megadja a szivattyú és a kompresszor beindulása közötti
időeltolódást;

A hibaüzenetek kikapcsolása

■

c8 : megadja az egység és a szivattyú leállása közötti
időeltolódást;

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

■

cb : megadja a karbantartásra beállított türelmi időt,

■

p4 : letiltja a hangjelzést, vagy megadja a jelzés adásának
időtartamát vészjelzés esetén;

■

h7 : letiltja vagy engedélyezi a kitávirányítással történő vezérlését;

■

h9 : zárolja vagy feloldja a vezérlőegység gombjait;

■

ha : megadja az egység soros címét;

■

n1 : jelzi, hogy a kompresszor karbantartása esedékes: a
kompresszor teljes üzemideje (c9 direkt paraméter)
meghaladta a karbantartásra beállított türelmi időt (cb
felhasználói paraméter).

Az n1 karbantartási üzenet kikapcsolását a következők szerint kell
végezni:

és

A R gomb körülbelül 5 másodpercig történő lenyomásával
jelenítse meg a direkt paraméterek listáját.
Az r1 paraméterkód jelenik meg a kijelzőn.

■ hb,c6 : nem használatos.

2

Jelölje ki a c9 paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

A direkt paraméterek listájának megjelenítése

3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

1

4

Nyomja meg az A és a Z gombot egyszerre, körülbelül
5 másodpercig.

5

Nyomja meg a R gombot az c9 paraméterkódhoz való
visszatéréshez.

6

Nyomja meg a E gombot a normál üzemmódhoz való
visszatéréshez.

1

Az időtartam-kapcsoló értéke 0-ra vált.

MEGJEGYZÉS

Ne feledje elvégezni a szükséges karbantartási
feladatokat a figyelmeztetések kikapcsolása után.
A c9 időtartam-kapcsoló nullázása mellett (a kompresszor üzemideje), lenullázható a cv időtartamkapcsoló is, amely a szivattyú teljes üzemidejét tárolja.
Ehhez olvassa le az időtartam-kapcsoló értékét (lásd
9. oldal, "Aktuális üzemi információk leolvasása"), és
nyomja meg a A és Z gombot egyszerre, körülbelül
5 másodpercig, amíg az időtartam-kapcsoló értéke
megjelenik. Az időtartam-kapcsoló értéke 0-ra vált.
Ezután nyomja meg a R, majd a E gombot a normál
üzemmódhoz való visszatéréshez.

A direkt paraméterekkel kapcsolatos műveletek

Nyomja meg a R gombot körülbelül 5 másodpercig.
A vezérlőegységen megjelenik a direkt paraméterek listája, az
r1 paraméterkóddal.

A hűtési hőmérsékletkülönbség megadása
A hűtési terhelés szabályozására az egység el van látva egy
egyfokozatú termosztáttal. A termosztát "hűtési hőmérsékletkülönbsége" a r2 direkt paraméterrel módosítható. A beállítás
alapértelmezett értéke, határértékei és léptetése a következő:
■

Alapértelmezett érték 3.0°C
kompresszor

BE
KI

12°C

■

Határértékek

0.3 - 19.9°C

■

Léptetés értéke

0.1°C

A hűtési hőmérsékletkülönbség megadását a következők szerint kell
végezni:
1

Jelenítse meg a direkt paraméterek listáját.

Ez a fejezet a vezérlőegység direkt és felhasználói paramétereiről ad
áttekintést. A következő fejezetből megtudható, hogyan kell az
EUWAC egységet a paraméterekkel beállítani.

2

Nyomja meg egyszer a A gombot.

10

15°C
belépő víz hőmérséklete

A digitális vezérlőegység felsőbb szintű funkciói

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

bekapcsolás

Az r2 direkt paraméterkód megjelenik a kijelzőn.
3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.
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5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
váltáshoz.

6

Ha több direkt paramétert is szeretne beállítani vagy leolvasni a
módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z gombbal
jelöljön ki egy másik direkt paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.

7

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
direkt paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a direkt paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

A szivattyú és a kompresszor beindulása közötti időeltolódás
megadása
A c7 felhasználói paraméter lehetővé teszi a szivattyú és a kompresszor beindulása közötti időeltolódás megadását. Az időeltolódás
alapértelmezett értéke, határértékei és léptetése a következő:
■

Alapértelmezett érték 15 s

■

Határértékek

0 - 150 s

■

Léptetés értéke

1s

Az időeltolódás megadását a következők szerint kell végezni:
1

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Jelölje ki a c7 paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

A felhasználói paraméterekkel kapcsolatos műveletek

A felhasználói paraméterek listájának megjelenítése
A felhasználói paraméterek listája a felhasználói jelszóval védett
(egy 3 jegyű szám 0 és 199 között).
A felhasználói paraméterek listájának megjelenítését a következők
szerint kell végezni:
1

Nyomja meg a E gombot körülbelül 5 másodpercig.
A 00 szám villogni kezd a kijelzőn.

2

Adja meg a helyes jelszót a A és/vagy Z gombbal.

A c7 paraméterkód megjelenik a kijelzőn.
3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.

5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.

6

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.

7

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.

A jelszó értéke 22.
3

Nyomja meg a R gombot a jelszó beviteléhez, és a
felhasználói paraméterek listájának megjelenítéséhez.
A vezérlőegység megjeleníti a :d paraméterkódot (az első
felhasználói paraméter).

A mértékegység megadása

Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

A :d felhasználói paraméter beállításától függően a hőmérsékletértékek mértékegysége °C vagy °F. A °C és °F közötti átváltás a
következő:
■

T°C=(T°F–32)/1,8

■

T°F=(T°Cx1,8)+32

Ha a :d felhasználói paraméter 0-ra van állítva, minden
hőmérsékletérték °C-ban jelenik meg a kijelzőn. Ha a d felhasználói
paraméter 1-re van állítva, minden hőmérsékletérték °F-ben jelenik
meg.
A mértékegység megadását a következők szerint kell végezni:
1

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

3

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.

4

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.

5

6

Az egység és a szivattyú leállása közötti időeltolódás
megadása
A c8 felhasználói paraméter lehetővé teszi az egység és a szivattyú
leállása közötti időeltolódás megadását, pontosabban azt az
időtartamot, ameddig a szivattyú még működik az egység kikapcsolása után. Az időeltolódás alapértelmezett értéke, határértékei és
léptetése a következő:
■

Alapértelmezett érték 0 min

■

Határértékek

0 - 150 min

■

Léptetés értéke

1 min

Az időeltolódás megadását a következők szerint kell végezni:
1

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 2. lépéstől.

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Jelölje ki a c8 paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Zgomb
használatával.

5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.

Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
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6

7

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.
A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

A hangjelzés meghatározott időtartamra való engedélyezését, illetve
letiltását a következők szerint kell végezni:
1

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Jelölje ki a p4 paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.

5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.

6

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.

7

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.

A karbantartásra beállított türelmi idő megadása
A cb felhasználói paraméter lehetővé teszi annak az időértéknek a
megadását (a kompresszor üzemórái), ami után a vezérlőegység
karbantartási figyelmeztetést ad. Az időtartam alapértelmezett
értéke, határértékei és léptetése a következő:
■

Alapértelmezett érték 0 óra

■

Határértékek

0 - 10.000 óra

■

Léptetés értéke

100 óra

Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

Az időtartam megadását a következők szerint kell végezni:
1

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Jelölje ki a cb paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

A be- és kikapcsolás helyből vagy távolról történő
vezérlésének megadása

3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.

A h7 felhasználói paraméter a távvezérlő BE/KI gombjával (a felhasználó szereli fel) együtt lehetővé teszi, hogy a felhasználó bekapcsolja
az egységet a vezérlőegység I gombjának a használata nélkül.

5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.

6

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.

7

MEGJEGYZÉS

Ha a berendezés mindig normál körülmények között
üzemel, akkor nincs szükség karbantartásra. Ilyen
esetben ez a figyelmeztető funkció letiltható a cb
paraméter 0 értékre állításával.

A hangjelzés engedélyezése vagy letiltása
Ha a rendszer vészjelet érzékel, a hangjelzés a p4 felhasználói
paraméterben megadott időtartamra kapcsol be. A hangjelzés
időtartamának alapértelmezett értéke, határértékei és léptetése a
következő:
■

Alapértelmezett érték 1 min

■

Határértékek

0 - 15 min
0

a hangjelzés le van tiltva

15 a hangjelzés addig szól, amíg ki nem
kapcsolják
Léptetés értéke

1 min

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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Ha a h7 felhasználói paraméter beállított értéke 0 (=Nem), akkor
az egység csak a vezérlőegység I gombjával kapcsolható be.

■

Ha a h7 felhasználói paraméter beállított értéke 1 (=Igen), akkor
az egység a távvezérlő BE/KI gombjával és a vezérlőegység I
gombjával kapcsolható be.

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

■

■

A vezérlő gombja

Távvezérlő be/ki gomb

HATÁS

BE

BE

BE

BE

KI

KI

KI

BE

KI

KI

KI

KI

A be- és kikapcsolás helyből vagy távolról történő vezérlésének
megadását a következők szerint kell végezni:
1

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Jelölje ki a h7 paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.

5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.

6

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.

7

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
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Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

A vezérlőegység gombjainak zárolása
Ha a h9 felhasználói paraméter beállított értéke 0, akkor a következő
magas szintű funkciók nem érhetők el a vezérlőegységről:
■

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

■

Az időtartam-kapcsolók lenullázása.

Ha a h9 felhasználói paraméter beállított értéke 1, akkor a fentebb
leírt magas szintű funkciók elérhetők a vezérlőegységről.
A vezérlőegység gombjainak zárolását vagy feloldását a következők
szerint kell végezni:
1

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Jelölje ki a h9 paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.

5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.

6

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.

7

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül
40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói
paraméterek listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat.
A belépő víz hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

6

Ha több felhasználói paramétert is szeretne beállítani vagy
leolvasni a módosítások mentése előtt, akkor a A és/vagy Z
gombbal jelöljön ki egy felhasználói paramétert, és ismételje az
utasításokat a 3. lépéstől.

7

A módosítások mentéséhez nyomja meg a E gombot. A
módosítások figyelmen kívül hagyásához várjon körülbelül
40 másodpercet.
Első esetben a vezérlő elmenti a módosításokat, visszaadja a
felhasználói paraméterek listáját, és visszatér normál módba,
megjelenítve a belépő víz hőmérsékletét.
Második esetben a kijelző villogni kezd. Körülbelül 40 másodperccel később a vezérlő visszaadja a felhasználói paraméterek
listáját anélkül, hogy elmentené a módosításokat. A belépő víz
hőmérséklete újra megjelenik a kijelzőn.

Hibaelhárítás
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 szerviz 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
képviselőt.
Tünet 1: Az egység nem kapcsol be, de a T LED világít
Lehetséges okok

Teendő

A hőmérséklet-beállítás nem
megfelelő.

Ellenőrizze, hogy mi van a
vezérlőegységben megadva.

Az egység soros címének megadása

Áramkimaradás

Ellenőrizze a feszültséget az
áramforráspanelen.

Az egység felügyeleti rendszerről történő vezérléséhez egy
címkártyát (külön rendelhető modul) kell a berendezésbe szerelni. Az
egység soros címére a felügyeleti rendszerrel való kommunikációhoz
van szükség, ezt adja meg a ha paraméter. Az soros cím
alapértelmezett értéke, határértékei és léptetése a következő:

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.)

■

Alapértelmezett érték 1

Meglazult csatlakozások.

■

Határértékek

1 - 16

■

Léptetés értéke

1

Vizsgálja meg az egység helyszíni
huzalozásának és belső
vezetékeinek csatlakozásait.
Szorítsa meg a meglazult
csatlakozásokat.

Zárlatos vagy szakadt vezetékek.

Tesztelje le műszerrel az
áramköröket, és javítsa meg, ha kell.

Az egység soros címének megadását a következők szerint kell
végezni:
1

Jelenítse meg a felhasználói paraméterek listáját.
A :d paraméterkód megjelenik a kijelzőn.

2

Jelölje ki a ha paraméterkódot a A és/vagy a Z gomb
használatával.

3

Nyomja meg a R gombot a paraméter értékére való váltáshoz.

4

Jelölje ki a megfelelő beállítást a A és/vagy Z gomb
használatával.

5

Nyomja meg a R gombot a paraméterkódok listájára való
visszatéréshez.
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Tünet 2: Az egység nem kapcsol be, de a T 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.

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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Tünet 3: Az egység nem kapcsol be, és a T 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 14. oldal, "A
következő biztonsági eszközök
valamelyike bekapcsolt". Nézze meg
a digitális vezérlőegység leírását:
9. oldal, "A vészjelzések
kikapcsolása".

Az egység fagyásveszély
vészjelzést ad.

Ellenőrizze a vezérlőegységen, és
nézze meg a 4. tünetet 14. oldal, "A
következő biztonsági eszközök
valamelyike bekapcsolt". Nézze meg
a digitális vezérlőegység leírását:
9. oldal, "A vészjelzések
kikapcsolása".

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.

A vezérlőegység gombjai zárolva
vannak. A h9 felhasználói paraméter
beállított értéke 0.

Oldja fel a vezérlőegység
gombjainak zárolását.

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 hővédő gyakran bekapcsol,
cserélje ki a motort, vagy értesítse
a helyi Daikin forgalmazót.
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

Tünet 4: A következő biztonsági eszközök valamelyike bekapcsolt

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 képviseletnek.

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.
Ellenőrizze a berendezés üzemi
feltételeit.

A víz-hőcserélőbe ömlő víz
hőmérséklete túl alacsony.

Növelje a belépő víz hőmérsékletét.

Az áramláskapcsoló nem működik,
vagy nincs vízáramlás.

Ellenőrizze az áramláskapcsolót és
a vízszivattyút.
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.
ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE
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Lehetséges okok

Teendő

A berendezés a működési
tartományon kívül üzemel.

Ellenőrizze a berendezés üzemi
feltételeit.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

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

Tünet 4.7: Az áramláskapcsoló bekapcsolt

Lehetséges okok

Teendő

Nincs vízáramlás.

Ellenőrizze a vízszivattyút.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

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

Tünet 5: Az egység bekapcsolás után nem sokkal leáll

A berendezés a működési
tartományon kívül üzemel.

ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE

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

Tünet 4.6: A kilépési hőmérséklet hővédő bekapcsolt

Tünet 4.1: A kompresszor túláramreléje

Lehetséges okok

Ha a hőmérséklet emelkedik,
a hővédő automatikusan
visszakapcsol.

Lehetséges okok

Teendő

A biztonsági eszközök valamelyike
bekapcsolt.

Ellenőrizze a biztonsági eszközöket
(lásd 14. oldal, "A következő
biztonsági eszközök valamelyike
bekapcsolt").

A feszültség túl alacsony.

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

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 képviseletet.

A vízáramlás túl erős.

Állítsa be a vízáramlást.

Tünet 7: Erős/szokatlan hang, vibráció

A kondenzátor bemeneténél mért
levegőhőmérséklet nem haladhatja
meg a 43°C-ot.
Ha a nyomás csökken, a túlnyomáskapcsoló automatikusan visszakapcsol, de a vezérlőt kézzel kell
lenullázni.

Lehetséges okok

Teendő

A berendezés nincs megfelelően
rögzítve.

Rögzítse az egységet "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 "Az egység üzembe
helyezése" fejezetnek megfelelően,
vagy szereljen fel hajlékony
csöveket.
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Tünet 8: A berendezésből víz folyik
Lehetséges okok

Ellenőrizze, hogy a földelővezetékek jól csatlakoznak-e, és a
földkivezetések meg vannak-e szorítva.

Teendő

A kondenzvíz-elvezető cső eldugult.

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

5

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

■ Ellenőrizze az egység üzemi nyomását. Lásd a következő
részt: 8. oldal, "Üzemi nyomás", "Az EUWAC egység
bekapcsolása" fejezet.

Lehetséges okok

6

Kompresszor
■ Ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás. Ha olajszivárgást
észlel, jelezze a helyi Daikin képviseletnek.

Karbantartás
A berendezés optimális működésének biztosítására rendszeres
időközönként ellenőrizni kell az egységet és a helyszíni huzalozást.

■ Hallgassa meg, nincsenek-e szokatlan zajok vagy vibráció.
Ha a kompresszor sérült, jelezze a helyi Daikin képviseletnek.
7

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.
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.

Fontos
információk
kapcsolatban

a

használt

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 képviseletnek.

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).

Ne tisztítsa a berendezést vízsugárral!

hűtőközeggel

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

■ Ellenőrizze, hogy a csövek és a berendezés közötti
hajlékony csatlakozás nem sérült vagy szakadt-e. Cserélje
ki, ha szükséges.
9

Hűtőközeg típusa: R407C
GWP(1) érték:

Hűtőkör
■ Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközegszivárgás. Ha szivárgást észlel, jelezze a helyi Daikin
képviseletnek.

Tünet 9: Folyamatos váltás nagy és kis ventilátorsebesség között

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

Földelés csatlakozás

A kondenzátor ventilátormotorának ékszíjas erőátvitele (csak
EUWAC8+10 típus)
■ Ellenőrizze, hogy az ékszíj
nem kopott-e. Cserélje ki, ha
szükséges.

1652,5

(1) GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

■ Ellenőrizze
az
ékszíj
feszességét. Ha a szíjat ujjal
enyhén
megnyomja,
a
kitérése nem lehet nagyobb,
mint 10 mm .

Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás
rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További
információkért forduljon a helyi márkaképviselethez.

Karbantartási munkák
A kábeleket és az áramellátást
villanyszerelőnek kell ellenőriznie.
1

2

egy

képesített
10

■ Ellenőrizze
rögzítve.

a

csatlakozásokat,

■ Ellenőrizze a vízminőséget (a vízminőségi adatokat lásd "Az
egység üzembe helyezése" fejezetben).
11

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

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

vannak-e

■ Ellenőrizze a hálózati megszakító helyes működését, és a
helyi áramforráspanelen a földzárlatjelzőt.
3

■ Ellenőrizze, hogy a vízbekötések még mindig jól vannak-e
rögzítve.

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.
Helyszíni huzalozás és áramellátás

Vízellátás

Az egység belső kábelezése

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

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.
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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.

5 LE
Általános adatok

Nagy nyomású oldal

35

BE

KI

BE

KI

70

70

100

100

125

125
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8,7
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4,6

0,1

2,4

0,1

2,0

(m3/min)
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III. melléklet
Ventilátor jelleggörbék
Az alábbi adatok az egység (ESP) külső statikus nyomását mutatják a ventilátorok (AF) levegőfúvásának függvényében.

EUWAC5FZ

EUWAC10FZ

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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