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Tack för att du köpte den här luftkonditioneraren från Daikin.

INSTALLERA ENHETEN

INTRODUKTION

Daikin EUWAC-FZ kapslade luftkylda vattenkylare är avsedda för
inomhusbruk och används endast för kylning. Enheterna finns
tillgängliga i 3 standardstorlekar med en nominell kylkapacitet från
11,2 till 22,6 kW.

The De EUWAC kapslade luftkylda vattenkylarna kan kombineras
med Daikin-fläktkonvektorer eller lufthanteringsenheter för luft-
konditionering. De kan även användas för att generera kylvatten till
olika processer.

Detta kapitel i installationsanvisningarna beskriver hur man packar
upp, installerar och ansluter EUWAC-enheter.

Tekniska specifikationer (1)

Elektriska specifikationer (1)

EUWAC5FZ
EUWAC8FZ
EUWAC10FZ

Luftkylda vätskekylare av enhetstyp
Installations- och

användarhandbok

LÄS IGENOM DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN
ENHETEN STARTAS. TAPPA INTE BORT HANDBOKEN.
FÖRVARA DEN SÄKERT SÅ ATT DEN KAN ANVÄNDAS
VID BEHOV.

FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV
UTRUSTNING ELLER TILLBEHÖR KAN ORSAKA ELEK-
TRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE, BRAND
ELLER ANNAN SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. ANVÄND
ENDAST TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR
SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT ANVÄNDAS MED
UTRUSTNINGEN. LÅT EN YRKESMAN INSTALLERA
DEM.

OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONS-
FÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU KON-
TAKT MED NÄRMASTE DAIKIN-ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖR RÅD OCH INFORMATION.

(1) Se kapitel "Drift av enheten" eller den tekniska databoken för en komplett 
lista över specifikationer och tilläggsmöjligheter.

Modell EUWAC 5 8 10

Mått H x B x D (mm)
1345x 

795x605
1290x 

1125x605
1395x 

1275x605
Vikt
• maskinvikt (kg) 164 224 261
• operationsvikt (kg) 166 228 266

Anslutningar
• vattenintag FBSP 1" FBSP 1" FBSP 1"
• vattenutlopp FBSP 1" FBSP 1" FBSP 1"
• vattendränering (mm) 25 25 25

Max E.S.P.(*)

(*) E.S.P.=Yttre statiskt tryck (External Static Pressure)

(Pa) 100 150 150

Modell EUWAC 5 8 10

Elkrets
• Fas 3N~
• Frekvens (Hz) 50
• Spänning (V) 400
• Spänningstolerans (%) ±10
EUWAC5~10FZ
Luftkylda vätskekylare av enhetstyp
4PW14037-3D
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Tilläggsutrustning och möjligheter (1)

Tilläggsutrustning

■ Glykolanvändning för användning av förångarvatten ned till –10
eller –5°C. (**)
(**) Använd inte invändigt förzinkade eller galvaniserade stålrör
för extern vattenrördragning.

■ BMS-anslutning (MODBUS/J-BUS, BACNET)

■ Fjärrkontroll (extra tillbehör EKRUMC)

Möjligheter och fördelar

■ Drift i lägre omgivningstemperatur (–10°C DB) med integrerad
huvudtryckstyrning.

Omgivningsvillkor

HUVUDKOMPONENTER (Se bild 1)

VAL AV PLACERING

EUWAC-enheten bör installeras på en plats som uppfyller följande
krav:

1 Basfundamentet är starkt nog för att tåla enhetens vikt, och
golvet är vågrätt för att förhindra vibrationer och alstring av oljud.

2 Utrymmet omkring enheten är tillräckligt för att service ska
kunna utföras och det ska också finnas tillräckligt utrymme för
såväl luftintag som luftutsläpp. (Se bild 2 och bild 3.)

Om flera enheter installeras parallellt och sida vid sida måste
även det minsta tillåtna serviceutrymmet mellan dem beaktas.

3 Det finns ingen brandrisk på grund av läckage av brandfarlig gas.

4 Det föreligger ingen eldfara om det uppstår läckage från
lättantänd gas.

5 Välj en sådan placering att varken utströmmande luft eller ljud
som kommer från enheten blir störande för någon. Vare sig
luftintag eller luftutsläppet skall vara riktade mot den allmänt
rådande vindriktningen. Rak motvind stör enhetens drift, så
använd en vindruta som avskärmning.

6 Se till att inga vattenskador kan uppstå om det droppar vatten
från enheten (t ex om dräneringsröret blir igensatt).

7 Det finns ett avlopp och
tillräckligt mycket utrymme för
att installera ett vattenlås med
minsta fall på 75 mm mellan
enhetens dräneringsutlopp och
avloppet.

Utrustningen är inte avsedd för användning i en potentiellt explosiv
miljö.

INSPEKTION OCH SKÖTSEL AV ENHETEN

EUWAC-enheterna är förpackade i en papplåda och sitter på en
träpall.

Vid leverans ska förpackningen kontrolleras och alla eventuella
skador omedelbart rapporteras till speditörens reklamationskontor.

Vid skötsel av enheten beaktas nedanstående:

1. Följ instruktionerna som anges av förpackningens symboler:

Ömtåligt, hantera enheten försiktigt.

Se alltid till att enheten står upp så att inte kompressorn

skadas.

Använd inte remmar för att flytta enheten.

2. Vid lyft bör en gaffeltruck, handtruck eller kran och linor användas.

3. Vid lyft med kran ska alltid skydd användas för att hindra skador från
linorna. Beakta även enhetens gravitationscentrum.

4. Kontrollera också enhetens tyngdpunktsläge. Placera enheten nära
installations-platsen innan den packas upp från original-
förpackningen.

UPPACKNING OCH PLACERING AV ENHETEN

1 Skär av remmarna och ta bort kartongen från enheten.

2 Ta bort de fyra skruvarna som fäster enheten vid pallen.

3 Lyft enheten från pallen och placera den på installationsplatsen.

4 Anslut luftintaget (enhetens underdel) till luftintagskanalen och
luftutloppet (enhetens överdel) till luftutloppskanalen. Använd
alltid en flexibel anslutning mellan enhetens kanalflänsar och
kanalerna för att förhindra vibrationer och störande ljud.

(1) Se kapitel "Drift av enheten" eller den tekniska databoken för en komplett 
lista över specifikationer och tilläggsmöjligheter.

Omgivningsvillkor

Skydda vattenledningarna mot frysning under vintern

A Utomhustemperatur (°C DB)

B Utvattentemperatur, förångare (°C)

C Glykol

D Vatten

E För nominellt E.S.P. på 60 Pa (8 hkr) och 72 Pa (10 hkr)

F För E.S.P. på 150 Pa (endast 8+10 hkr)

1 Övre servicelucka

2 Nedre servicelucka

3 Anslutning för inloppsvatten

4 Anslutning för utloppsvatten

5 Nätspänningsingång

6 Kontrollpanel

7 Dräneringsutlopp

8 Lågtrycksmätare (insugningstryck)

9 Högtrycksmätare (topptryck)

10 Luftintagskanalflänsar

11 Luftutloppskanalflänsar

12 Identifikationsplåt
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Installera alltid ett skydd framför luftutloppet så att
fläktbladen aldrig kan vidröras. Skyddet måste både
uppfylla relevanta europeiska regler såväl som
nationella regler.

75 mm
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5 Fäst enheten på plats med fyra förankringsbultar.

6 Ta bort den övre och den undre serviceplåten.

7 Anslut dräneringen på ena sidan till avloppet. Installera ett
vattenlås med minsta fall på 75 mm i dräneringsröret för att för-
hindra att undertrycket från fläkten orsakar dräneringsproblem
(se bilden i kapitel "Val av placering" på sida 2).

VIKTIG INFORMATION OM DET ANVÄNDA
KÖLDMEDLET

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av
Kyotoavtalet. Låt inte gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmedeltyp: R407C

GWP(1)-värde: 1652,5

(1) GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Köldmedelmängden anges på enhetens namnplåt.

KONTROLLERA VATTENSYSTEMETS KRETS

EUWAC-enheterna är utrustade med ett vattenintag och ett
vattenutsläpp, båda för anslutning till kylvattenkretsen. Installationen
med denna krets måste utföras av en behörig kyltekniker och måste
utföras i enlighet med alla tillämpliga europiska och nationella
bestämmelser.

Innan installationen av EUWAC fortsätter ska följande punkter
kontrolleras:

1 En cirkulationspump måste anslutas på så sätt att avtappning av
vattnet går direkt till förångaren. En spänningsfri kontakt finns
i kopplingsboxen för styrning av pumpen.

2 En flödesbrytare måste installeras i vattenutsläppet för att hindra
att enheten arbetar med ett för lågt vattenflöde. Kontaktstift finns
i kopplingsboxen för elektrisk anslutning av flödesbrytaren.

3 En sil ska installeras på pumpens insug för att skydda pumpen
och värmeväxlaren från främmande material. Silen bör inte
släppa igenom större partiklar än 0,5 och 1,5 mm.

4 Dräneringskranar måste finnas vid alla lågt belägna punkter
i systemet för att möjliggöra en komplett tömning av systemet
i samband med underhållsarbete eller om systemet måste
demonteras.

5 Luftningsventiler måste finnas vid alla högt placerade
systempunkter. Dessa ventiler skall placeras vid platser som är
lätt åtkomliga från servicesynpunkt. Vatteninloppsröret är särskilt
utformat för att fullständig tömma förångaren på luft.

6 Förse vattensystemet med tillförlitliga säkerhetsventiler, för att få
en försäkran mot att vattentrycket aldrig kan överskrida
maximalt tillåtet arbetstryck.

ANSLUTNING AV VATTENSYSTEMET

Röranslutningar (för vattnets in- och utlopp) måste göras på
vattenkylarens högersida. (Se bild 1)

Om luft, fukt eller smuts tränger in i vattensystemet kan allvarliga
problem uppstå. Beakta därför alltid följande när vattenkretsen ansluts:

1. Använd endast rena rör.

2. Rikta rören nedåt när du tar bort grader.

3. Täpp till röränden när du sätter in röret i väggen så att inte smuts och
damm kommer in.

PÅFYLLNING AV VATTEN, FLÖDE OCH KVALITET

För att säkerställa säker och tillförlitlig drift av enheten krävs att en
viss minimimängd vatten finns i systemet. Dessutom måste vatten-
flödet genom förångaren ske inom det arbetsområde som anges
i nedanstående tabell.

Minsta vattenvolym v [kg] i systemet ska uppfylla nedanstående kriterier:

Vattenkvaliteten måste stå i överenskommelse med de specifika-
tioner som framgår av nedanstående tabell.

OBS Vid anslutning av enheten till kanalen kan ett tryckfall
skapas och luftflödet minska.

Det totala externa tryckfallet får inte överstiga 100 Pa
för EUWAC5 och 150 Pa för EUWAC8+10. (För
beräkning av externt tryckfall, se "Bilaga II" på sida 16)

Fläktställningen är fabriksinställd för att fungera med
ett externt statiskt tryck (EST) på 0 till 150 Pa för
modellerna med 8 och 10 hästkrafter. Andra
inställningar av ställningen är möjliga för sänkt luftflöde
och därmed reducerad ljudnivå för enheten. Sänkt
luftflöde kan dock leda till försämrade prestanda (se
"Felsökning" på sida 13).

Se även "Bilaga III" på sida 17 för fläktens data.

Minsta tillåtna 
vattenflöde

Maximalt tillåtet 
vattenflöde

EUWAC5 16 l/min 64 l/min
EUWAC8 23 l/min 92 l/min
EUWAC10 28 l/min 112 l/min

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

Q apparatens högsta kylkapacitet inom den aktuella installationen (kW)

t apparatens antirecycling timer (AREC)/2(s)=120 s

C specifik värmekapacitet hos mediet (kJ/kg°C)=4,186 kJ/kg°C för 
vatten

y steglängd (°C)
standardinställning=3°C
(se kapitlet "Drift av enheten" för justeringar)

cirkulerande 
vatten vattentillförsel

följdverkan om 
föreskrifter ej 

följs

Följande ska 
kontrolleras

pH vid 25°C 6,8~8,0 6,8~8,0 rost och beläggningar

Elektrisk 
ledningsförmåga

[mS/m]
vid 25°C <40 <30 rost och beläggningar

Kloridhalt [mg Cl–/l] <50 <50 rost

Sulfatjon [mg SO4
2–/l] <50 <50 rost

M-alkaliskt (pH 4,8) [mg CaCO3/l] <50 <50 beläggningar

Hårdhetsgrad [mg CaCO3/l] <70 <70 beläggningar

Kalciummängd [mg CaCO3/l] <50 <50 beläggningar

Kiselhalt [mg SiO2/l] <30 <30 beläggningar

Provresultat ska 
jämföras mot

Järn [mg Fe/l] <1,0 <0,3 rost och beläggningar

Koppar [mg Cu/l] <1,0 <0,1 rost

Sulfidjon [mg S2–/l] ej mätbar ej mätbar rost

Ammoniumhalt [mg NH4
+/l] <1,0 <0,1 rost

Återstående 
kloridhalt [mg Cl/l] <0,3 <0,3 rost

Frigjord 
koldioxidmängd

[mg CO2/l] <4,0 <4,0 rost

Stabilitetsindex — — rost och beläggningar

Vattentrycket får aldrig överskrida det maximala
arbetstrycket 10 bar.

OBS Förse vattensystemet med tillförlitliga säkerhetsventiler,
för att få en försäkran mot att vattentrycket aldrig kan
överskrida maximalt tillåtet arbetstryck.
EUWAC5~10FZ
Luftkylda vätskekylare av enhetstyp
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RÖRISOLERING

Hela systemets vattenkrets, inklusive all rördragning, måste isoleras
för att förhindra kondens och förlust av kylkapacitet. Beakta följande
punkter vid isolering av rören:

1 Använd separat rörisolering för vatteninloppet och
vattenutloppet.

2 Isolera noggrant runt röranslutningarna.

3 Använd Armaflex-material med en tjocklek på 9 mm.

Skydda vattenledningarna mot frysning under vintern (till exempel
med en glykolblandning).

KABELDRAGNING

Komponenttabell

L1,2,3 .................Spänning

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

F1,2,3U ..............Fältsäkringar

H1P ....................Indikatorlampa för larm

H3P ....................Indikatorlampa för kompressor

KP ......................Pumpkontakt

PE ......................Huvudjordkontakt

S9S ....................Brytare för fjärrstyrt till-/frånslag

S10L...................Flödesbrytare

S11L...................Kontakt som stänger om pumpen arbetar

S12S ..................Huvudströmbrytare

- - -......................Kabeldragning

Strömmatning och kabelkrav

1 Enhetens elektriska kraftmatning skall ordnas så att den kan
slås till eller ifrån helt oberoende av elektrisk strömförsörjning till
annan utrustning inom fastigheten.

2 En spänningsmatningskrets (se tabellen nedan) måste finnas
för anslutningen av den kapslade luftkylda vattenkylaren. Denna
krets måste skyddas med erforderlig säkerhetsutrustning, t ex
med en huvudbrytare, en långsam säkring för varje fas och en
jordfelsbrytare.

Rekommenderade säkringsvärden finns i kopplingsschemat
som levererats tillsammans med enheten.

Anslutning av nätaggregat till kapslad luftkyld
vattenkylare

1 Utgå ifrån rätt typ av kabel, anslut matningskretsen till
anslutningsstiften N, L1, L2 och L3 på enheten, enligt
kopplingsschemat.

2 Anslut jordledaren (gul/grön) till jordningsstiftet PE.

Att observera gällande kvaliteten på det allmänna
elnätet

■ Denna utrustning uppfyller EN/IEC 61000-3-11(1) förutsatt att
systemets impedans Zsys är mindre än eller lika med Zmax vid
gränssnittspunkten mellan användarens nät och det offentliga
systemet. Installatören eller användaren av utrustningen har
ansvaret att säkerställa, genom att vid behov kontakta
nätoperatören, att utrustningen endast är ansluten till ett nät där
systemimpedansen Zsys är mindre än eller lika med Zmax.

■ Utrustning som uppfyller EN/IEC 61000-3-12(2)

Kabel för flödesbrytare

Se till att internlåsning sker på så sätt att kompressorn ej kan arbeta
med mindre än att vattenpumpen fungerar och är i drift. För detta
ändamål finns två reservstift reserverade i kopplingsboxen (se
enhetens kopplingsschema).

FORTSATT ARBETE

Efter installation och anslutning av den kapslade luftkylda
vattenkylaren, ska enheten kontrolleras och testas på det sätt som
beskrivits under "Kontroller före första start" på sida 7 i kapitlet "Före
användning".

All elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör och
installationen måste följa aktuella europeiska och natio-
nella regler inom området.

Elinstallationen på plats måste följa de instruktioner som
ges nedan, och överensstämma med det kopplings-
schema som levererats tillsammans med enheten.

Fas och frekvens Spänning

EUWAC5 3N~ 50 Hz 400 V

EUWAC8 3N~ 50 Hz 400 V

EUWAC10 3N~ 50 Hz 400 V

OBS Välj kabel för strömförsörjning enligt lokala och
nationella lagar och förordningar.

Slå ifrån huvudisolationsbrytaren innan några kopplingar
utförs (slå ifrån matningskretsens brytare och tag ur eller
lös ut säkringarna).

(1) Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för 
spänningsförändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga 
lågspänningssystem för utrustning med märkströmmen ≤75 A.

Zmax (Ω)

EUWAC5 0,15

EUWAC8 0,06

EUWAC10 0,04

(2) Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för 
övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga 
lågspänningssystem med inström >16 A och ≤75 A per fas.
Installations- och användarhandbok
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DRIFT AV ENHETEN

INTRODUKTION

Denna användarhandbok är avsedd att garantera att enheten drivs
och underhålls på rätt sätt. Här beskrivs hur du använder den och
vad du skall göra om fel uppstår. Enheten är försedd med säkerhets-
anordningar, men de kan inte förhindra alla problem som uppstår
p g a felaktigt handhavande eller dåligt underhåll.

Om problemen kvarstår kontaktar du din lokala Daikin-återförsäljare.

BESKRIVNING

EUWAC kapslade luftkylda vattenkylare finns i 3 standardstorlekar
med nominell kylkapacitet mellan 11,2 och 22,6 kW. Alla storlekar är
tillgängliga i trefas 400 V+N 50 Hz.

(Se bild 4)

Huvudkomponenternas funktioner (Se bild 5)

När kylmedlet cirkulerar genom enheten förändras dess fas/
aggregationstillstånd. Dessa förändringar orsakas av följande
huvudkomponenter:

■ Kompressor
Kompressorn (M1C) fungerar som en pump och cirkulerar
kylmedlet i kylkretsen. Den komprimerar kylmedelsångan, som
kommer från förångaren, till ett tryck där den lätt kan omvandlas
till vätska i kondensorn.

■ Kondensor
Kondensorn är till för att kondensera det gasformiga kylmediet
till vätska. Värmeinnehållet i gasen transporteras då ut genom
kylaren till omgivande luft samtidigt som gasen kondenserar. En
fläkt (EUWAC5) eller två fläktar (EUWAC8+10) används för att
påskynda processen.

■ Filter
Filtret bakom kondensorn tar bort små partiklar från kylmedlet
för att förhindra att rören och expansionsventilen sätts igen.

■ Termostatisk expansionsventil
Kylvätskan som kommer från kondensorn kommer in
i förångaren via en termostatisk expansionsventil. Ventilen
bibehåller ett konstant sug och hög värme vid förångarens
utlopp för att säkerställa att maximal mängd flytande kylmedel
har förgasats.

■ Förångare
Evaporatorns huvudfunktion är att ta upp värme från vattnet
som rinner igenom. Detta görs genom att det vätskeformiga
kylmedlet som kommer från kondensorn förångas till gasform.

■ Anslutning för vattenintag/utlopp
Anslutningen för vattenintag/utlopp erbjuder en smidig anslut-
ning av den kapslade luftkylda vattenkylaren till luftstyrnings-
enhetens eller industriapparaturens vattenkrets.

Säkerhetsanordningar

I standardversion är enheten försedd med följande säkerhets-
anordningar:

■ Överströmsrelä (allmän säkerhetsanordning)
Ett överströmsrelä (K4S) sitter i enhetens kopplingsbox och
skyddar kompressormotorn för överlast, fasfel eller för låg
spänning. Reläet är fabriksinställt och kan inte justeras. När
skyddet löst ut måste det återställas manuellt.

■ Högtrycksbrytare (allmän säkerhetsanordning)
Högtrycksbrytaren (S1HP) är installerad på enhetens utloppsrör
och mäter kondensortrycket (trycket vid kompressorns utgång).
När trycket blir för högt aktiveras högtrycksbrytaren och enheten
stannar.
Brytaren är fabriksinställd och kan inte justeras. Brytaren
återställs automatiskt, men kontrollpanelen måste återställas
manuellt.

■ Larm från lågtrycksomkopplare eller frysskydd (allmän
säkerhetsanordning)
Lågtrycksbrytaren (S4LP) har installerats på enhetens insugs-
rör. Den mäter sugtrycket (trycket vid kompressorns insug). Om
trycket är för lågt aktiveras tryckomkopplaren och enheten
stannar.
Brytaren är fabriksinställd och kan inte justeras. Brytaren åter-
ställs automatiskt, men kontrollpanelen måste återställas
manuellt.

■ Motfasskydd (allmän säkerhetsanordning)
Skyddet för reverserad fas (R1P) är installerat i enhetens
kopplingsboxen. Det hindrar kompressorn från att köras
i motsatt riktning. Om enheten inte startar måste två faser
i matningsspänningen kopplas om.

Innan du startar enheten första gången, se till att den
installerats korrekt. Läs därför noga kapitlet "Installera
enheten" på sida 1 och rekommendationerna i "Kontroller
före första start" på sida 7.

1 Kompressor (M1C)

2 Kondensorspole

3 Kondensorfläkt med motor (M11F) (endast för EUWAC5)

4 Kondensorfläkt (endast för EUWAC8+10)

5 Kondensormotor (M11F) (endast för EUWAC8+10)

6 Högtrycksmätare

7 Lågtrycksmätare

8 Avfuktare/filter

9 Termostatisk expansionsventil

10 Förångare

11 Anslutning för inloppsvatten

12 Anslutning för utloppsvatten

13 Kopplingsdosa

14 Lågtrycksbrytare (S4LP)

15 Högtrycksbrytare (S1HP)

16 Kontrollpanel

1 Kompressor

2 Kondensor

3 Förångare

4 Expansionsventil

5 Filter

6 Larm från lågtrycksomkopplare eller frysskydd

7 Högtrycksbrytare

8 Temperatursensor för inloppsvatten

9 Temperatursensor för utloppsvatten

10 Kondensorfläktmotor
EUWAC5~10FZ
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■ Överhettningsskydd, utlopp (allmän säkerhetsanordning)
När temperaturen på kylmediet som lämnar kompressorn blir för
hög aktiveras det termiska utloppsskyddet (Q*D). När
temperaturen åter blir normal återställs fasskyddet automatiskt
men kontrollpanelen måste återställas manuellt.

■ Termiskt skydd för fläktmotor (komponentskydd)
Fläktmotorn är försedd med ett överhettningsskydd (Q11F).
Skyddet löser ut om fläktmotortemperaturen blir för hög.
När temperaturen åter blir normal återställs skyddet automatiskt.

■ Temperatursensor för utvattenflödet (allmän säkerhets-
anordning)
Temperatursensorn för utvattenflödet (R4T) mäter temperaturen
på vattenflödet ut från vattenvärmeväxlaren. Om temperaturen
blir för låg stängs kretsen för att hindra vattnet från att frysa.
När utvattenflödets temperatur åter blir normal öppnas kretsen
automatiskt, men kontrollpanelen måste återställas manuellt.

■ Extra spärrkontakt (allmän säkerhetsanordning)
För att undvika att enheten kan startas eller köras utan vatten
cirkulerande genom förångaren, måste en spärrkontakt (S10L), t
ex en flödesbrytare, slås om i enhetens startkrets.

Mätanordningar

Man måste kontrollera det höga och låga trycket över kylmedels-
kretsen för att tillse att enheten fungerar korrekt och att märkeffekten
uppnås. Enheten har därför försetts med en hög- och lågtrycks-
mätare. Se checklistan i kapitel "Starta EUWAC-enheten" på sida 8.

■ Högtrycksmätare
Högtrycksmätaren visar utloppstrycket (trycket vid
kompressorns utgång).

■ Lågtrycksmätare
Lågtrycksmätaren visar insugningstrycket (trycket vid
kompressorns ingång).

Inre kopplingsschema - Komponentlista

Se skylten med det interna elschemat på enheten. 
Följande förkortningar används:

A1P ....................PCB: Terminalenhet

A2P ............ ** ....PCB: Adresskort (tillval för BMS)

A3P ....................PCB: Fläkthastighetskontroll (endast för 5 hkr)

C1.......................Kondensatorer för fläktmotor

E1H ....................Vevhusvärmare

F1,2,3U ...... #.....Säkringar

F5B.....................Säkring för styrkrets

F7B.....................Säkring för fläktkrets

F9B.....................Säkring för sekundärspole på TR1

F8U ....................Trög säkring

F9U ............ ##...Trög säkring (för BMS-tillval)

H1P ............ * .....Indikatorlampa för larm

H3P ............ * .....Indikatorlampa för kompressor

K1M....................Kompressorkontaktor

K4S ....................Tidöverströmsrelä

K1A ....................Hjälprelä för högtryck

K1F,K3F..............Kontaktor för val av hög hastighet på fläktmotorn 
(endast 8+10 hkr)

K2F.....................Kontaktor för val av låg hastighet på fläktmotorn 
(endast 8+10 hkr)

KP .............. * .....Pumpkontakt

M11F ..................Fläktmotor

M1C....................Kompressormotor

PE ......................Huvudjordkontakt

Q1D ................... Överhettningsskydd för utloppet

Q11F.................. Termiskt fläktskydd

R1P.................... Motfasskydd

R3T.................... Temperatursensor för invattenflöde

R4T.................... Temperaturgivare för utloppsvattnet

S1HP ................. Högtrycksbrytare

S4LP.................. Lågtrycksbrytare

S4PC ................. Huvudtryckväxel för fläkthastighetskontroll (endast
8+10 hkr)

S9S.............*..... Brytare för fjärrstyrt till-/frånslag

S10L ...........# .... Flödesbrytare

S11L ...........# .... Kontakt som stänger om pumpen arbetar 

S12S...........# .... Huvudströmbrytare

TR1.................... Transformator 230 V ➞ 24 V (30 VA) för
strömförsörjning av styrenheter

X1 ...................... Slutenhetens kontakt för digitalingång, analog
ingång, analog utgång och för styrning av
spänningskällan

X2 ...................... Slutenhetens kontakt för digital utgång

Medföljer ej standardenheten

Ej möjligt med tillval Möjligt med tillval

Obligatoriskt # ##

Ej obligatoriskt * **
Installations- och användarhandbok
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FÖRE ANVÄNDNING

Kontroller före första start

Efter installation av vattenkylaren ska följande kontrolleras innan
strömbrytaren slås på:

1 Fältledningar

Kontrollera att fältledningarna mellan den lokala försörjnings-
panelen och vattenkylaren dragits i enlighet med anvisningarna
i kapitel "Installera enheten", enligt kretsscheman samt enligt
tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser.

2 Extra spärrkontakt

En extra spärrkontakt S11L bör finnas (t ex flödesbrytare eller
kontakt på pumpmotorns kontaktor). Se till att den har
installerats mellan rätt kontakter (se kretsschemat som
medföljer enheten). S11L skall vara en vanlig, öppen kontakt.

3 Säkringar och skyddsanordningar

Kontrollera att säkringarna och de lokala skyddsanordningarna
är av den storlek och typ som anges i kapitlet "Installera
enheten". Se till att vare sig någon säkring eller skydds-
anordning har förbikopplats.

4 Jordning

Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att alla
jordkontakter är ordentligt åtdragna.

5 Inre ledningar

Kontrollera att inga lösa kablar eller skadade komponenter finns
i kopplingsboxen.

6 Fastsättning

Se till att enheten sitter fast ordentligt, detta för att undvika
onormala ljud och vibrationer när enheten startas.

7 Skadad utrustning

Kontrollera insidan av enheten för att se om komponenter är
skadade eller rör klämda.

8 Kylmedelsläckor

Leta på insidan av enheten efter kylmedelsläckor. Om du upp-
täcker en kylmedelsläcka, kontakta din lokala Daikin-
återförsäljare.

9 Oljeläckor

Leta i kompressorn efter oljeläckor. I händelse av läcka,
kontakta din lokala Daikin-återförsäljare.

10 Luftintag/luftutsläpp

Kontrollera att enhetens luftintag och luftutsläpp inte är
blockerade av pappersark, papp eller andra material. Rengör
kanalerna på insidan och kontrollera att luftkanalerna är korrekt
installerade.

11 Skydd

Kontrollera att alla skydd installerats korrekt framför luftutblåsen.

12 Dränering

Kontrollera att dräneringen fungerar. Häll lite vatten i dränerings-
tråget och kontrollera att vattnet lätt rinner ut i avloppet.

Vattenförsörjning

Fyll vattenledningarna. Ta hänsyn till den minsta vattenvolym som
krävs i enheten. Se kapitlet "Installera enheten".

Kontrollera att vattnet håller den kvalitet som anges i kapitlet
"Installera enheten".

Lufta i systemets höga delar och kontrollera att cirkulationspump och
flödesbrytare fungerar som de skall.

Anslutning av strömförsörjning och vevhusuppvärmning

Så här sätter du på vevhusvärmaren:

1 Slå på strömbrytaren på den lokala strömförsörjningspanelen.
Se till att enheten är frånslagen ("OFF").

2 Vevhusvärmaren sätts automatiskt på.

3 Kontrollera inspänningen över spänningskontakterna L1, L2, L3
och (N) med en voltmeter. Spänningen skall överensstämma
med spänningen på etiketten på enheten. Om voltmetern visar
värden som inte ligger inom de tillåtna (se tekniska
specifikationerna), kontrollera fältledningar och byt ut nätkablar
vid behov.

4 Kontrollera den lysdioden på motfasskyddet. Om den tänds är
fasordningen riktig. Om inte, slå från strömbrytaren och låt en
auktoriserad elektriker ansluta nätkablarna korrekt.

Efter sex timmar är enheten klar att ta i drift.

Allmänna rekommendationer

Läs följande rekommendationer, innan du slår på enheten.

1 Efter samtliga installationer och nödvändiga inställningar, stäng
igen enhetens frontpaneler.

2 Servicepanelen i kopplingsboxen får bara öppnas vid underhåll
av behörig elektriker.

DRIFT

EUWAC-enheterna har en smidig digital styrenhet, med vilken man
ställer i ordning, använder och underhåller enheten.

Denna del av handboken har en uppgiftsorienterad, modulär upp-
byggnad. Bortsett från det första avsnittet, som kortfattat beskriver
själva styrenheten, behandlar varje avsnitt eller underavsnitt en viss
uppgift som du kan utföra med enheten.

Kontrollera att strömbrytaren på panelen för vattenkylaren
är i läge Från.

För att undvika skador på kompressorn måste
vevhusvärmaren sättas på minst sex timmar före start av
kompressorn, om den stått stilla under en längre tid.
EUWAC5~10FZ
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Digital styrenhet

Användargränssnitt

På kontrollpanelen finns ett sifferfönster, fyra knappar och fyra
indikatorlampor för ytterligare information till användaren.

Bild - Kontrollpanel

Kontrollpanelens knappar:

Alla knappar utom den nedre vänstra används till två funktioner:
E/O, A/Y och I/Z. Den funktion som utförs när en knapp
trycks in beror på aktuell status för kontrollpanel och värmeväxlare.

■ E-knappen används för att öppna listan med användar-
parametrar, för att bekräfta ändringar av parametrar samt för att
återgå till normal drift.

■ O-knappen används för att stänga av larmljudet.

■ A-knappen används för att stega i listan med direkta
parametrar eller listan med användarparametrar, eller för att öka
ett värde.

■ Y-knappen har ingen funktion i EUWAC-enheter.

■ R-knappen används för att stega i listan med direkta
parametrar eller för att växla mellan parameterns beteckning
och dess värde.

■ I-knappen används för att starta kylningen eller för att stänga
av enheten om kylningen är på.

■ Z-knappen används för att stega i listan med direkta para-
metrar eller listan med användarparametrar, eller för att minska
ett värde.

Kontrollpanelens indikatorlampor:

Kontrollpanelen har fyra lampor:

■ T-lampan visar kompressorstatus. Den är släckt när kom-
pressorn är avstängd, blinkar när den inte kan starta trots extra
last (t ex aktiv timer) samt lyser stadigt när kompressorn är på.

■ Y-lampan används ej.

■ I-lampan visar att kylningen är på.

■ U-lampan visar att värdet på kontrollpanelen ska multipliceras
med 100.

Direkta parametrar och användarparametrar

På kontrollpanelen finns både direkta parametrar och användar-
parametrar. De direkta är de som används dagligen för att exempel-
vis ställa in temperaturens börvärde eller hämta information från
systemet. Användarparametrarna används för avancerade funktioner
såsom justering av tidfördröjningar och avstängning av larmton.

För varje parameter finns en beteckning samt ett värde. Parametern
som styr om enheten kan slås på med fjärromkopplare har
beteckningen h7 och värdet 1 eller 0.

Arbeta med EUWAC-enheter

Detta kapitel behandlar vardaglig användning av EUWAC-enheter.
Här lär du dig att utföra rutiner som:

■ "Starta EUWAC-enheten" på sida 8 och "Stänga av EUWAC-
enheten" på sida 9,

■ "Ställa in kylningens börtemperatur" på sida 9,

■ "Hämta systeminformation från parameterlistan" på sida 9,

■ "Återställa larm" på sida 9,

■ "Återställa varningar" på sida 10.

Starta EUWAC-enheten

Så här startar du EUWAC-enheten:

1 Om användarparametern h7 är satt till 0 (=Nej) håller du I-
knappen intryckt under ca 5 sekunder för att sätta på enheten.

Om h7-parametern är satt till 1 (=Ja) sätts enheten på med fjärr-
omkopplare (som installerats av kunden).
I båda fallen startas en initieringscykel och T-lampan börjar
blinka. I-lampan tänds för att visa att enheten är påslagen.
När alla timers är noll startas enheten och T-lampan lyser med
fast sken. På kontrollpanelen visas rådande invattentemperatur.

2 När enheten startats för första gången, eller om den startas
efter att ha varit ur drift en längre tid, rekommenderas att
följande checklista följs.

Kondensorfläktrotation
Den här kontrollen gäller endast EUWAC8+10-enheter.
Så fort kompressor- och kondensorfläkten startat stänger du av
enheten för att stanna dem (se "Stänga av EUWAC-enheten" på
sida 9). Kontrollera om fläktarna roterar åt rätt håll medan de
varvar ned. Den korrekta riktningen anges av en pil på
fläktkåpan. Om de inte roterar åt rätt håll kontaktar du din lokala
Daikin-återförsäljare.

Onormalt ljud eller vibrationer
Kontrollera att enheten ej avger onormalt ljud eller vibrationer:
kontrollera fästen och rör. Om onormala ljud kommer från
kompressorn kan detta bero på överlast av kylmedel.

Arbetstryck
Det är viktigt att kontrollera både högt och lågt tryck i kylmedlet
för att garantera att enheten ger önskad effekt.
För referensändamål finns genomsnittlig mättnadstemperatur i
R407C som funktion av avläst tryck i "Bilaga I" på sida 16.

OBS Temperaturtolerans: ±1°C.

Direkt solljus kan göra det svårt att läsa av
kontrollpanelen.

comp

x 100

clear

PRG
mute

SEL

Trycken som mäts kommer variera mellan ett max- och ett
min-värde beroende på vattentemperatur och utomhus-
temperatur (när mätningen görs).

Kylläge Minimum Nominellt Maximum

(  –5°C) (  35°C) (  38°C)

(LW 4°C) (LW 7°C) (LW 20°C)

Lågtryck 3 bar 4 bar 6,5 bar
Högtryck 7 bar 21 bar 24 bar

 utomhustemp.
   LW utvattentemperatur 

OBS Kontrollera att den nedre serviceluckan sitter på plats
vid tryckmätningen. Om den inte sitter på plats kyls
köldmedlet ned mindre i kondensorn, vilket resulterar
i en ökning av det låga och höga trycket.
Installations- och användarhandbok
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Vattenläckor
Kontrollera förångaren och den externa vattenkretsen så att inga
vattenläckor finns.

Dränering
Sätt serviceluckorna på plats så att enheten är helt stängd och
starta den. Kontrollera efter några timmars drift om kondens-
vattnet förs ut korrekt genom dräneringen och att det inte
svämmar över från dräneringstråget ut på golvet.
Dräneringstrågets utlopp kan vara blockerat eller också skapar
kondensorfläktarna ett vakuum så att det kondenserade vattnet
inte rinnner ur dräneringstråget normalt utan i stället svämmar
över. I det här fallet bör dräneringsutloppet sänkas. Nivå-
skillnaden på 75 mm som anges i kapitlet "Installera enheten" är
ett minimumvärde.

3 Om enheten inte startar efter några minuter kontrollerar du
inställningarna av de direkta parametrarna. Se även kapitlet
"Felsökning" på sida 13.

Stänga av EUWAC-enheten

Så här stänger du av EUWAC-enheten:

1 Om h7-parametern är satt till 0 (=Nej) och enheten är på håller
du I-knappen intryckt under ca 5 sekunder för att stänga av
enheten.

Lamporna I och T släcks.

2 Om h7-parametern är satt till 1 (=Ja) stängs enheten av med
fjärromkopplaren på tangenten I.

Lamporna I och T släcks.

Ställa in kylningens börtemperatur

På EUWAC-enheter kan börtemperaturen för kylningen definieras
och ändras. Standardinställning, gränsvärden och temperatursteg är:

■ Standardinställning 12.0°C

■ Gränsvärden 7.0 till 25.0°C

■ Temperatursteg 0.1°C

Ställ in börvärdet för kyltemperaturen på följande sätt:

1 Håll R-knappen intryckt under ca 5 sekunder för att visa listan
med direkta parametrar.

Parametern som definierar kyltemperaturens börvärde visas då
som r1.

2 Tryck på R-knappen.

Gällande börvärde visas då.

3 Använd A- eller Z-knappen för att öka respektive minska
temperaturen till önskat börvärde.

4 Tryck på R-knappen för att komma tillbaka till r1-parametern.

5 Spara det inställda börvärdet genom att trycka på E-knappen.
Avbryt ändringen genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med direkta parametrar lämnas och vanlig drift återupptas.
Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta parametrar utan
att spara den ändrade parametern. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

Hämta systeminformation från parameterlistan

Aktuella driftparametrar kan hämtas från listan med direkta
parametrar som består av:

■ r6 : utvattentemperaturen,

■ c9 : totalt antal drifttimmar för kompressorn,

■ cv : totalt antal drifttimmar för pumpen.

Hämta aktuella driftparametrar på följande sätt:

1 Håll R-knappen intryckt under ca 5 sekunder för att visa listan
med direkta parametrar.

Parametern som definierar kyltemperaturens börvärde visas då
som r1.

2 Beroende på vilken information som ska hämtas väljer du sedan
parametern r6, c9 eller cv med A och/eller Z-knappen.

3 Tryck på R-knappen för att hämta värdet på vald parameter.

4 Tryck på R-knappen för att gå tillbaka till
parameterbeteckningarna.

5 Hämta andra parametervärden genom att upprepa stegen 2
till 4.

6 Återgå till normal drift genom att trycka på E-knappen eller
vänta ca 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet lämnar styrenheten listan med direkta
parametrar omedelbart och vanlig drift återupptas.
Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan över direkta parametrar.
Inloppsvattentemperaturen visas åter på displayen.

Återställa larm

Följande sker då ett larm går:

■ larmtonen slås på (om den är aktiverad med parametern  p4),

■ larmreläet slår till,

■ kontrollpanelen börjar blinka och visar larmkod och
invattentemperatur växelvis.

Följande larmkoder kan förekomma:

■ a1 : antifryslarm,

■ e1 : indikerar att NTC-proben som används för att mäta
invattentemperaturen är trasig,

■ e2 : NTC-proben som används för att mäta utvatten-
temperaturen är trasig,

■ ee,ep : fel i EEPROM-kretsen på kontrollpanelens kretskort,

■ ei,e0 : anger att matningsspänningen är för låg (EU) eller för hög
(E0). I båda fallen måste en behörig elektriker tillkallas,

■ fl : anger att inget vattenflöde har detekterats inom
15 sekunder efter start av pumpen eller 5 sekunder efter
start av kompressorn,

■ h1 : anger att ett övertrycksskydd, det termiska utlopps-
skyddet eller kompressormotorns överströmsskydd har
löst ut,

■ l1 : visar att lågtrycksomkopplaren är aktiv.

OBS Om styrning görs med fjärromkopplare (h7=1) bör
fjärromkopplaren installeras nära enheten i serie med
enhetens av/på-kontakt. Enheten kan då slås på från
båda ställen.

OBS Om en knapp trycks in medan panelen blinkar avbryts
inte ändringen. Panelen slutar då blinka och
användaren kan fortsätta med parameterändringarna.

OBS I kapitlet "Återställa varningar" på sida 10 beskrivs hur
timers c9 och cv nollställs.

OBS Om larmkoderna fl  och h1 blinkar växelvis beror
sannolikt larmet på skyddet för reverserad fas.
EUWAC5~10FZ
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Återställ ett larm på följande sätt:

1 Tryck på O-knappen för att kvittera larmet.

Larmtonen stängs då av.

2 Ta reda på varför larmet utlösts och rätta till problemet.

Se kapitlet "Felsökning" på sida 13.

3 Om larmkoderna a1, f l, h1 eller l1 visas, återställs larmet
manuellt genom att samtidigt hålla knapparna A och Z

nedtryckta under ca 5 sekunder.

Alla övriga larm återställs automatiskt.
När larmet återställts visas inte längre felkoden på displayen.
Styrenheten fortsätter med vanlig drift och visar
invattentemperaturen.

Återställa varningar

Under normal drift kan siffrorna på kontrollpanelen börja blinka och
växelvis visa invattentemperatur och följande varningskod:

■ n1 : underhåll av kompressorn behövs: totala antalet
drifttimmar för kompressorn (direktparametern c9)
överskrider värdet för underhållsvarning
(användarparametern cb).

Återställ varningsmeddelandet n1 på följande sätt:

1 Öppna listan med direkta parametrar genom att hålla R-knappen
intryckt under ca 5 sekunder.

Parametern r1 visas på panelen.

2 Välj parametern c9 med knapparna A och/eller Z.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Håll samtidigt knapparna A och Z intryckta under ca 5
sekunder.

Timern nollställs då.

5 Tryck på R -knappen för att återgå till c9-parametern.

6 Tryck på E-knappen för att återuppta normal drift.

Kontrollpanelens avancerade funktioner

I detta kapitel ges en översikt över direkta parametrar och användar-
parametrar. Följande kapitel behandlar hur EUWAC-enheten
konfigureras med hjälp av dessa parametrar.

Översikt av direkta parametrar

Listan med direkta parametrar öppnas genom att R-knappen hålles
intryckt under ca 5 sekunder.

När du stegar i listan med hjälp av knappen A och/eller Z visas
parametrarna i följande ordning:

■ r1 : definierar börvärdet för kylning,

■ r2 : definierar temperaturskillnaden för kylning,

■ r6 : utvattentemperaturen,

■ c9 : totalt antal drifttimmar för kompressorn,

■ cv : totala antalet drifttimmar för pumpen.

Översikt av användarparametrar

Listan med användarparametrar kan bara öppnas med hjälp av
användarkoden. När du stegar i listan med hjälp av knappen A och/
eller Z visas både de direkta parametrarna och användar-
parametrarna. Användarparametrarna i följande ordning:

■ :d : definierar temperaturenheten °C eller °F,

■ c7 : definierar tidfördröjningen mellan uppstart av pump och
av kompressor,

■ c8 : definierar tidfördröjningen mellan avstängning av enhet
och av pump,

■ cb : definierar antal drifttimmar till underhållsvarning,

■ p4 : stänger av larmton eller definierar hur länge larmtonen
ljuder vid larm,

■ h7 : aktiverar/deaktiverar fjärromkopplaren för på/av,

■ h9 : för att låsa eller låsa upp kontrollpanelen,

■ ha : visar enhetens seriella adress,

■ hb,c6 : används ej.

Åtgärder som utförs med direkta parametrar

Öppna listan med direkta parametrar

1 Håll ned R-knappen i ca 5 sekunder.

På kontrollpanelen öppnas då listan med direkta parametrar och
parametern r1 visas.

Ställa in temperaturskillnad för kylning

För att kunna styra lasten vid kylning är enheten utrustad med en
enstegstermostat. Termostatens "kyltemperaturskillnad" kan ändras
med den direkta parametern r2. Standardinställning, gränsvärden
och temperatursteg är:

■ Standardinställning 3.0°C

■ Gränsvärden 0.3 till 19.9°C

■ Temperatursteg 0.1°C

Ställ in kylningens temperaturskillnad på följande sätt:

1 Öppna listan med direkta parametrar.

2 Tryck en gång på A-knappen.

Den direkta parametern r2 visas då.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till
parameterbeteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra direkta parameter-
värden innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med
A- och Z-knapparna och upprepar proceduren från och med
punkt 3 ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med direkta parametrar lämnas och vanlig drift återupptas.
Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta parametrar utan
att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen visas åter på
displayen.

OBS Glöm inte att utföra nödvändiga underhållsåtgärder
efter återställningen.

Förutom nollställning av c9-timern, drifttimmar för
kompressorn, kan även cv-timern, som anger
drifttimmar för pumpen, nollställas. Detta görs genom
att timerns värde först läses av (se avsnittet "Hämta
systeminformation från parameterlistan" på sida 9).
Håll sedan knapparna A och Z intryckta samtidigt
under ca 5 sekunder medan timervärdet visas. Timern
nollställs då. Tryck sedan på R-knappen och därefter
på E-knappen för att återgå till normal drift.

12°C 15°C

kompressor

invattentemperatur

ON

OFF
Installations- och användarhandbok

10
EUWAC5~10FZ

Luftkylda vätskekylare av enhetstyp
4PW14037-3D



Åtgärder som utförs med användarparametrar

Öppna listan med användarparametrar

Listan med användarparametrar kan bara öppnas med hjälp av
användarkoden (en tresiffrig kod mellan 0 och 199).

Öppna listan med användarparametrar på följande sätt:

1 Håll E-knappen intryckt under ca 5 sekunder.

Siffrorna 00 blinkar då på panelen.

2 Ange rätt användarkod med hjälp av knapparna A och/eller Z.

Användarkoden är 22.

3 Tryck på R-knappen för att bekräfta given användarkod vilket
öppnar listan med användarparametrar.

På kontrollpanelen visas parametern :d (den första
användarparametern).

Definiera temperaturenhet

Beroende på :d-parameterns inställning visas alla temperaturer i
grader Celsius (°C) eller grader Farenheit (°F). Omvandlingsformeln
mellan °C och °F och omvänt är:

■ T°C=(T°F–32)/1,8

■ T°F=(T°Cx1,8)+32

När :d-parametern är satt till 0 visas alla temperaturer i °C. När
:d-parametern är satt till 1 visas alla temperaturer i °F.

Definiera temperaturenhet på följande sätt:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

3 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

4 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

5 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A-
och Z-knapparna och upprepar proceduren från och med
punkt 2 ovan.

6 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift
återupptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

Ställa in tidfördröjning mellan pump- och kompressorstart

Med användarparametern c7 kan du ställa in tidsfördröjningen
mellan uppstart av pump och uppstart av kompressor.
Standardinställning, gränsvärden och steg är:

■ Standardinställning 15 s

■ Gränsvärden 0 till 150 s

■ Steg 1 s

Ställ in tidfördröjningen på följande sätt:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Välj parametern c7 med hjälp av A och/eller Z-knappen.

Parametern c7 visas då.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A- och
Z-knapparna och upprepar proceduren från och med punkt 3
ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift åter-
upptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

Ställa in tidfördröjning mellan enhets- och pumpavstängning

Med användarparametern c8 kan du ställa in tidsfördröjningen
mellan avstängning av enheten och avstängning av pumpen.
Standardinställning, gränsvärden och steg är:

■ Standardinställning 0 min

■ Gränsvärden 0 till 150 min

■ Steg 1 min

Ställ in tidfördröjningen på följande sätt:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Välj parametern c8 med knapparna A och/eller Z.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A-
och Z-knapparna och upprepar proceduren från och med
punkt 3 ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift
återupptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.
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Ställa in timertröskel för underhållsvarning

Med användarparametern cb kan du definiera en gräns (i antal
drifttimmar för kompressorn) efter vilken en underhållsvarning ges.
Standardvärde, största värde och steg för denna gräns är:

■ Standardinställning 0 tim

■ Gränsvärden 0 till 10,000 tim

■ Steg 100 tim

Ställ in timertröskeln på följande sätt:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Välj parametern cb med knapparna A och/eller Z.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A- och
Z-knapparna och upprepar proceduren från och med punkt 3
ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift åter-
upptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

Aktivera eller deaktivera larmton

När ett larm går sätts en summer på med en larmton som ljuder
under den tid som anges av parametern p4. Standardinställning,
gränsvärden och steg är:

■ Standardinställning 1 min

■ Gränsvärden 0 till 15 min

0 larmton inaktiv

15 larmton på tills avstängd av användaren

■ Steg 1 min

Ställ in tiden för larmton eller deaktivera larmton på följande sätt:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Välj parametern p4 med hjälp av A och/eller Z-knappen.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A- och
Z-knapparna och upprepar proceduren från och med punkt 3
ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift
återupptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

Välja att sätta på/stänga av lokalt eller med fjärromkopplare

Användarparametern h7 i kombination med strömbrytaren
(installerad av kunden) gör att användaren kan sätta på enheten utan
att använda kontrollpanelens I-knapp.

■ När h7-parametern sätts till 0 (= Nej), kan enheten bara sättas
på med I-knappen på kontrollpanelen.

■ När h7-parametern sätts till 1 (=Ja) kan enheten sättas på med
fjärrkontrollens PÅ/AV-knapp eller I-knappen.

Välj metod för påsättning/avstängning av enheten på följande sätt:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Välj parametern h7 med knapparna A och/eller Z.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A- och
Z-knapparna och upprepar proceduren från och med punkt 3
ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift åter-
upptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

OBS Om enheten alltid körs under normala förhållanden
behövs inga särskilda underhållsåtgärder. I detta fall
kan underhållsvarningen deaktiveras genom att cb-
parametern sätts till 0.

Knapp på 
fjärrkontrollen

Fjärrkontrollens 
På/Av-knapp ENHETSRESULTAT

ON ON ON

ON OFF OFF

OFF ON OFF

OFF OFF OFF
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Låsa kontrollpanelens knappar

När användarparametern h9 satts till 0 kan inte längre följande
avancerade funktioner utföras från kontrollpanelen:

■ ändra direkta parametrar eller användarparametrar (para-
metrarna kan visas men inte ändras),

■ nollställa timers.

När användarparametern h9 satts till 1 kan de avancerade
funktionerna ovan utföras från kontrollpanelen.

Gör på följande sätt för att låsa eller låsa upp kontrollpanelen:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Välj parametern h9 med knapparna A och/eller Z.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A- och
Z-knapparna och upprepar proceduren från och med punkt 3
ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift åter-
upptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

Ställa in enhetens seriella adress

För att styra enheten från ett styrsystem måste ett adresskort (extra
tillval) monteras i enheten. Enhetens serienummer som behövs för
kommunikationen med styrsystemet definieras av parametern ha.
Standardvärde, största värde och steg för serieadressen är:

■ Standardinställning 1

■ Gränsvärden 1 till 16

■ Steg 1

Ställ in enhetens seriella adress på följande sätt:

1 Öppna listan med användarparametrar.

Parametern :d visas då.

2 Välj parametern ha med knapparna A och/eller Z.

3 Tryck på R-knappen för att visa parametervärdet.

4 Välj önskad inställning med A-knappen och/eller Z-knappen.

5 Tryck på R-knappen för att växla tillbaka till parameter-
beteckningarna.

6 Om du vill ställa in eller kontrollera andra användarparametrar
innan ändringen sparas väljer du önskad parameter med A- och
Z-knapparna och upprepar proceduren från och med punkt 3
ovan.

7 Spara ändringar genom att trycka på E-knappen. Avbryt
ändringarna genom att vänta i cirka 40 sekunder.

I det förstnämnda fallet sparas ändringarna av styrenheten,
listan med användarparametrar lämnas och vanlig drift
återupptas. Invattentemperaturen visas.
I det andra fallet börjar displayen blinka. Ungefär 40 sekunder
senare lämnar styrenheten listan med direkta användar-
parametrar utan att spara ändringen. Inloppsvattentemperaturen
visas åter på displayen.

FELSÖKNING

I det här avsnittet finns användbar information för att söka orsaken till
fel som kan uppstå i vattenkylaren och avhjälpa dem.

Innan du börjar felsöka, kontrollera enheten utifrån och leta efter
uppenbara fel som t ex lösa kontakter eller ledningar.

Läs noga igenom det här avsnittet innan du kontaktar din Daikin-
återförsäljare, det kan spara dig både tid och pengar.

När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför
skyddet slog till, innan du återställer det. Du får aldrig koppla förbi
skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Om
du inte kan hitta orsaken till ett fel, kontakta din Daikin-återförsäljare.

Symptom 1: Enheten startar inte men T-lampan tänds

Symptom 2: Enheten startar inte men T-lampan blinkar

Symptom 3: Enheten startar inte och T-lampan är släckt

Innan en inspektion görs av matningspanel eller kopplings-
box måste vattenkylaren vara avstängd.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Temperaturinställningen är felaktig. Kontrollera börvärdet på 
kontrollpanelen.

Fel i strömförsörjning. Kontrollera spänningen på 
matningspanelen.

Utlöst säkring eller skyddsanordning 
aktiv.

Kontrollera säkringar och 
säkerhetsanordningar. Nya säkringar 
måste vara av samma typ och 
storlek. (Se kopplingsschemat som 
medföljde enheten.)

Lösa kopplingar. Kontrollera anslutningar för enhetens 
yttre och inre kablage. Dra fast alla 
lösa anslutningar.

Kortslutna kablar eller kabelbrott. Testa kretsarna med en testare och 
reparera om nödvändigt.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Flödestimern går Enheten startar efter ca 15 
sekunder. Kontrollera att vattnet 
rinner genom förångaren.

Antiåtercirkulationstimern är 
fortfarande aktiv.

Kretsen kan startas först efter 
ca 4 minuter.

Vakten är fortfarande aktiv. Kretsen kan startas först efter 
ca 1 minut.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Någon av följande 
säkerhetsanordningar har löst ut:
• Skydd för reverserad fas (R1P)
• Överströmsrelä (K*S)
• Termiskt utloppsskydd (Q*D)
• Termostat för 

förångningstemperatur (S*T)
• Flödesomkopplare (S10L)
• Högtrycksbrytare (S*HP)

Kontrollera kontrollpanelen och 
se symptom 4 "En av följande 
skyddsanordningar aktiveras" på 
sida 14. Se förklaring i kapitlet 
"Återställa larm" på sida 9.

Antifryslarm är utlöst. Kontrollera kontrollpanelen och se 
symptom 4 "En av följande 
skyddsanordningar aktiveras" på 
sida 14. Se förklaring i kapitlet 
"Återställa larm" på sida 9.

Fjärromkopplare för på/av är aktiv 
men omkopplaren är av.

Slå på fjärromkopplaren eller 
deaktivera användning av 
fjärromkopplaren.

Knappsatsen är låst. 
Användarparameter h9 är satt till 0.

Låsa upp kontrollpanelen.
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Symptom 4: En av följande skyddsanordningar aktiveras

Symptom 5: Enheten stannar strax efter den tagits i drift

Symptom 6: Enheten kör kontinuerligt och vattentemperaturen förblir 
högre resp. lägre än den temperatur som ställts in på styrenheten

Symptom 7: För mycket oljud och vibrationer från enheten

Symptom 8: Vatten droppar från enheten

Symptom 9: Kontinuerlig växling mellan hög och låg fläkthastighet

Symptom 4.1:  Överströmsrelä för kompressor

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Fel på en av faserna. Kontrollera säkringarna på tillförsel-
panelen eller mät inspänningen.

För låg spänning. Mät inspänningen.

Överbelastad motor. Återställ. Om felet kvarstår, kontakta 
din Daikin-återförsäljare.

ÅTERSTÄLL Tryck in den röda knappen på 
överströmsreläet i kopplingsboxen. 
Kontrollpanelen måste därefter 
återställas.

Symptom 4.2:  Lågtrycksomkopplare eller antifryslarm 

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

För dåligt vattenflöde till 
vattenvärmeväxlaren.

Öka vattenflödet.

För lite kylmedel. Kontrollera ev. läckor och fyll 
på kylmedel vid behov.

Enheten är utanför sitt tillåtna 
driftsområde.

Kontrollera driftsförhållandena för 
enheten.

Inloppsvattnet till 
vattenvärmeväxlaren är för kallt.

Höj temperaturen på inloppsvattnet.

Flödesbrytaren fungerar inte eller 
inget vattenflöde.

Kontrollera flödesbrytaren och 
vattenpumpen.

ÅTERSTÄLL Efter att trycket ökat återställs 
lågtrycksomkopplaren automatiskt 
men styrenheten måste ändå 
återställas.

Symptom 4.3:  Högtrycksbrytare

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Kondensorfläkten fungerar inte som 
den ska.

Kontrollera att fläktarna snurrar fritt. 
Gör rent vid behov.

Om fabriksinställningen har ändrats 
är det möjligt att den valda 
inställningen med lägre luftflöde inte 
ger möjlighet till optimal funktion.

Sänk ställningen gradvis tillbaka till 
fabriksinställningen tills problemet är 
löst.

Smutsig eller delvis blockerad 
kondensor.

Avlägsna ev. hinder och gör rent 
kondensorspiralen med borste och 
tryckluft.

Inlufttemperaturen till kondensorn är 
för hög.

Lufttemperaturen vid luftinloppet till 
kondensorn får inte överstiga 43°C.

ÅTERSTÄLL När trycket sjunker återställs 
högtrycksbrytaren automatiskt, men 
styrenheten måste fortfarande 
återställas.

Symptom 4.4:  Överhettningsskydd för fläkt är aktiverat

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Mekaniskt fel (fläkten är blockerad). Kontrollera att fläkten löper fritt.

Luftflödet in i enheten för lågt eller 
utomhustemperaturen för hög.

Gör rent luftvärmeväxlaren 
ordentligt.

ÅTERSTÄLL När temperaturen sjunker, återställs 
överhettningsskyddet automatiskt.

Om skyddet aktiveras ofta, byt ut 
fläktmotorn eller kontakta din Daikin-
återförsäljare.

Symptom 4.5:  Motfasskydd är aktiverat

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Två faser av strömförsörjningen är 
anslutna till fel fas.

Låt en auktoriserad elektriker växla 
de två faserna i strömförsörjningen.

En fas är felaktigt ansluten. Kontrollera samtliga fasers 
anslutning.

ÅTERSTÄLL Efter växling av de två faserna alt. 
ordentlig anslutning av alla 
nätkablar, återställs skyddet 
automatiskt, men styrenheten måste 
fortfarande återställas.

Symptom 4.6:  Utloppets överhettningsskydd är aktiverat

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Enheten arbetar utanför tillåtna 
driftsförhållanden.

Kontrollera enhetens 
driftsförhållanden.

ÅTERSTÄLL När temperaturen sjunker återställs 
överhettningsskyddet automatiskt, 
men styrenheten måste fortfarande 
återställas.

Symptom 4.7:  Flödesbrytaren är aktiverad

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Inget vattenflöde. Kontrollera vattenpumpen.

ÅTERSTÄLL När orsaken funnits återställs 
flödesbrytaren automatiskt, men 
styrenheten måste fortfarande 
återställas.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

En av skyddsanordningarna har 
aktiverats. 

Kontrollera skydden (se "En av 
följande skyddsanordningar 
aktiveras" på sida 14).

Spänningen är för låg. Testa spänningen över 
tillförselpanelen och, vid behov, 
i enhetens elskåp (spänningsfallet 
över kablarna kan vara för högt).

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Kontrollpanelens 
temperaturinställning är för låg.

Kontrollera och justera 
temperaturinställningen.

Värmeavgivningen i vattenkretsen är 
för hög.

Enhetens kylkapacitet är för låg. 
Kontakta din lokala Daikin-
återförsäljare.

För högt vattenflöde. Beräkna vattenflödet igen.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Enheten har inte satts fast ordentligt. Fäst enheten såsom beskrivs 
i kapitlet "Installera enheten".

De flexibla anslutningarna mellan 
kanalflänsarna och kanalerna har 
inte installerats eller är utslitna.

Kontrollera luftkanalerna och fixera 
dem korrekt enligt beskrivningen 
i kapitlet "Installera enheten", eller 
installera flexibla kanaler.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Blockerat dräneringsrör. Kontrollera dräneringen och rengör 
den vid behov.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Om fabriksinställningen har ändrats 
är det möjligt att den valda 
inställningen med lägre luftflöde inte 
ger möjlighet till optimal funktion.

Sänk ställningen gradvis tillbaka till 
fabriksinställningen tills problemet är 
löst.
Installations- och användarhandbok
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UNDERHÅLL

För att enheterna skall fungera så bra och pålitligt som möjligt, bör
man genomföra ett antal regelbundna kontroller av enhet och
ledningar.

Om enheten används för luftkonditionering, skall ovannämnda
kontroller genomföras minst en gång om året. Om enheten används
för andra ändamål skall kontrollerna genomföras var fjärde månad.

Viktig information om det använda köldmedlet

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av
Kyotoavtalet.

Köldmedeltyp: R407C

GWP(1)-värde: 1652,5

(1) GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Regelbundna inspektioner för köldmedelläckage kan krävas,
beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala
leverantör för mer information.

Underhållsarbeten

1 Kondensorspole

Ta bort damm och andra föroreningar från spiralens lameller
med en borste och tryckluft. Blås från insidan av enheten. Var
försiktig så att du inte skadar lamellerna.

2 Fältledningar och strömförsörjning

■ Kontrollera nätspänningen över försörjningspanelen.
Spänningen skall överensstämma med den som anges på
dekalen på maskinen.

■ Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt utförda.

■ Kontrollera att strömbrytaren och jordfelsbrytaren på den
lokala försörjningspanelen fungerar ordentligt.

3 Ledningsdragningen inuti enheten

Kontrollera kopplingsdosorna till kontakter och komponenter. Se
till att inga elkomponenter är skadade eller sitter löst.

4 Jordanslutning

Se till att jordledningarna är ordentligt anslutna och åtdragna.

5 Kylmedelskretsen

■ Kontrollera att det inte finns några läckor inuti enheten.
I händelse av läcka, kontakta din Daikin-återförsäljare.

■ Kontrollera enhetens arbetstryck. Se stycket "Arbetstryck" på
sida 8 i kapitlet "Starta EUWAC-enheten".

6 Kompressor

■ Kontrollera att det inte förkommer några oljeläckor.
I händelse av läcka, kontakta din lokala Daikin-återförsäljare.

■ Undersök om det förekommer onormala ljud och vibrationer.
Om kompressorn är skadad, kontakta din Daikin-
återförsäljare.

7 Kondensorfläktmotor

■ Gör rent motorns kylflänsar och kylgaller.

■ Undersök onormala ljud. Om motorn är skadad, kontakta din
Daikin-återförsäljare.

8 Enhetens luftkanaler

■ Rengör kanalernas insida (använd en dammsugare, undvik
att få in smuts eller damm i kondensorspolen).

■ Kontrollera att kanalerna är korrekt fastsatta och inte kommer
i kontakt med enheten (kan orsaka onormala oljud eller
vibrationer).

■ Kontrollera att den flexibla anslutningen mellan kanalerna
och enheten inte är skadad eller perforerats. Byt ut den vid
behov.

9 V-remtransmission för kondensorfläktmotor (endast för
EUWAC8+10-enheter)

■ Kontrollera att V-remmen inte
är utsliten. Byt ut vid behov.

■ Kontrollera V-remmens
remspänning. När remmen
trycks in något med fingrarna
får den inte ge med sig mer
än max 10 mm.

10 Vattentillförsel

■ Kontrollera att anslutningen till vattentillförseln sitter som den
skall.

■ Kontrollera vattenkvaliteten (se kapitlet "Installera enheten"
för information om vattenspecifikationer).

11 Dränering

■ Kontrollera att dräneringen fungerar. Kontrollera att vatten-
flödet är korrekt. Rengör dräneringstråget och dränerings-
röret ordentligt.

Avfallshantering

Vid nedmontering av enheten och hantering av kylmedel, olja och
eventuella andra delar ska du följa alla lokala bestämmelser.

Före samtliga underhålls- och reparationsarbeten måste
huvudströmbrytaren slås ifrån, säkringarna tas ut eller
enhetsskydden aktiveras.

Rengör aldrig enheten med vatten under högt tryck.

Alla elledningar måste kontrolleras av en auktoriserad
elektriker.
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BILAGA I

Mättnadsttemperatur

Figurerna nedan visar genomsnittlig mättnadstemperatur i R407C
som funktion av avläst tryck.

Högtryckssida

Lågtryckssida

BILAGA II

Beräkning av externt tryckfall
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Allmänna specifikationer IN UT IN UT IN UT

Nominellt luftflöde (m3/min) 70 70 100 100 125 125

långsida W (mm) 763 341 952 802 1102 938

kortsida P (mm) 622 314 814 266 865 291

hastighet (m/s) 2,6 11,5 2,5 9,1 2,5 8,7

Friktionsförlust
 

Pa 0,1 4,6 0,1 2,4 0,1 2,0

Böjda komponenter
 

R/W=1 Pa 2 20 2 15 2 8

R/W=0,5 Pa 10 70 10 55 10 35
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BILAGA III

Fläktens data

Informationen nedan representerar enhetens externa statiska tryck (ESP) som funktion av fläktarnas luftflöde (AF).

EUWAC5FZ

Värden gäller endast om fläkthastighetskontrollen inte är aktiv.

EUWAC8FZ

Värden gäller endast om huvudtryckväxeln för fläkthastighetskontroll
inte är aktiverad.

EUWAC10FZ

Värden gäller endast om huvudtryckväxeln för fläkthastighetskontroll
inte är aktiverad.

ESP Yttre statiskt tryck

AF Luftflöde

ESP Yttre statiskt tryck

AF Luftflöde

1 ESP med ställningen stängd (fabriksinställning)

2 ESP med ställningen 1 varv öppen

3 ESP med ställningen 2 varv öppen

4 ESP med ställningen 3 varv öppen

5 ESP med ställningen 4 varv öppen
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NOTES NOTES 
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