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Air cooled screw chillers
EWAD~C-SS
EWAD~C-SL
EWAD~C-SR
EWAD~C-XS
EWAD~C-XL
EWAD~C-XR
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EWAD~C-PS
EWAD~C-PL
EWAD~C-PR
Cooling capacity from 619 to 2008 kW
Refrigerant: R-134a
English language: Original instructions
All other language: Translation of the Original instructions
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A – Typical refrigerant circuit - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections.
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse.
A – Circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels de la machine pour identifier les
raccordements exacts de l’eau.
A – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A – Circuito de refrigeración típico - la entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer las conexiones de agua
exactas.
A – Tipico circuito refrigerante – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti idraulici esatti.
A –     ! – " #$% &!'  &(' &# &) &'&%. *# (& ! '+# '!!&  $%, + , #-&), !' !&,
&#.
A – Circuito típico refrigerante – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da água.
A – ./01/02 30/  4150/ – 67 025 827 025 831373831025 3/85 / 9 73 :02  ;< 19 7 =5. >9 3751550 9 7=5/38 731 ?@50 9
831373831 51 5/ @ /28/< 1025 A /024 @5/5B5 3A3 1380 9.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy obwód czynnika chłodniczego – wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej wskazano na
rysunkach wymiarowanych.
A – Typický chladící obvod – PEívod a odvov dvoudy jsou jednoznaFné. PEesný postup pEipojení vody viz nákresy stroje.
A – TipiFni rashladni krug – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu.
A - Tipikus hGtH áramkör - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát.
A – Circuit de rIcire tipic – Intrarea Ьi ieЬirea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consultaЮi diagramele maЬinii cu dimensiunile pentru conexiunile exacte la apI.
A – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.
A – J 7 @0 341 /50 85  – 6310 /5 8431385
:431  :/50 . K39, 0785/5 78  1 = /5 :=5 /5 0 =; 0/ : /3@0 /5 8310 8: .
A – Typický obvod chladiacej zmesi. Vstup a výstup vody sú indikatívne.. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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B – Typical refrigerant circuit with heat recovery - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections.
B - Typischer Kühlkreislauf mit Wärmerückgewinnung – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue
Wasseranschlüsse
B – Circuit de refroidissement typique avec récuperation de chaleur – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels
de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito de refrigeración típico con recuperación de calor – La entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer
las conexiones de agua exactas.
B – Tipico circuito refrigerante con recupero di calore – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti
idraulici esatti.
 –     ! & ! L&#, – " #$% &!'  &(' &# &) &'&%. *# (& ! '+# '!!&  $%,
+ , #-&), !' !&, &#.
B – Circuito típico refrigerante com recuperação de calor - – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da
água.
B – ./01/02
30/  4150/
5 75M 5 /57 – 67 025
827 025 831373831025 3/85 / 9 73 :02  ;< 19 7 =5. >9 3751550 9
7=5/38 731 ?@50 9 831373831 51 5/ @ /28/< 1025 A /024 @5/5B5 3A3 1380 9.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy obwód czynnika chłodniczego z odzyskiem ciepła. Wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej
wskazano na rysunkach wymiarowanych.
B – Typciký chladící obvod s rekuperací teplat – PEívod a odvod vody jsou prNkazné. PEesné zapojení viz nákresy stroje.
B – TipiFni rashladni krug s povratom topline – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu.
B - Tipikus hGtH áramkör hHvisszanyerH berendezéssel - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát.
B – Circuit de rIcire tipic cu recuperare de cIldurI. Intrarea Ьi ieЬirea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consultaЮi diagramele maЬinii cu dimensiunile pentru conexiunile
exacte la apI.
B – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva z obnavljanjem toplote – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave..
B – J 7 @0 341 /50 85  8: /0389805 0 /37 0/ – 6310 /5 8431385
:431  :/50 . K39, 0785/5 78  1 = /5 :=5 /5 0
=; 0/ : /3@0 /5 8310 8: .
B – Typický obvod chladiacej zmesi s regeneráciou tepla. Vstup a výstup vody sú indikatívne. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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1
2
3
4
5
6
7
8

English
Compressor
Discharge shut off valve
High-pressure transducer
Service port
High-pressure safety valve
Axial ventilator
Condenser coil
Load Valve

Deutsch
Verdichter
Vorlaufabsperrventil
Hochdrucksensor
Wartungsklappe
Hochdruck-Sicherheitsventil
Axialventilator
Verflüssigerregister
Lastventil

9

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

Vanne d'isolement de la ligne du liquide

Afsluiter vloeistoflijn

10

Dehydration filter

Filtre déshydrateur

Dehydratatiefilter

11

Liquid and humidity indicator

Indicateur de liquide et humidité

Vloeistof- en vochtigheidsindicator

Indicador de líquido y humedad

Indicatore di liquido e umidità

12

Vanne solénoïde économiseur

15
16

Economiser solenoid valve
Economiser thermostatic expansion
valve
Economiser (not available for
EWAD650C-SS/SL/SR)
Electronic expansion valve
Evaporator

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige
Solenoidventil Economiser
Thermostatisches Expansionsventil
Economiser
Economiser (nicht verfügbar für
EWAD650C-SS/SL/SR)
Elektronisches Expansionsventil
Verdampfer

Español
Compresor
Grifo de salida
Transductor de alta presión
Portillo para asistencia
Válvula de seguridad de alta presión
Ventilador axial
Batería condensadora
válvula de carga
Válvula de corte de la línea del
líquido
Filtro deshidratador

Économiseur (non disponible pour
EWAD650C-SS/SL/SR)
Détendeur électronique
Evaporateur

Magneetklep economiser
Thermostatisch expansieventiel
economiser
Economiser (niet beschikbaar voor
EWAD650C-SS/SL/SR)
Elektronisch expansieventiel
Verdamper

Válvula solenoide economizador
Válvula de expansión termostática del
economizador
Economizador (no disponible para
EWAD650C-SS/SL/SR)
Válvula de expansión electrónica
Evaporador

17

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité à basse pression

Veiligheidsklep lage druk

Válvula de seguridad de baja presión

18 (ST)
19 (EP)
20

Suction temperature probe
Low-pressure transducer
Suction shut off valve

Ansaugtemperaturfühler
Niederdrucksensor
Absperrventil Saugleitung

Sonde de température aspiration
Transducteur basse pression
Robinet d'aspiration

Temperatuursonde aanzuiging
Omzetter lage druk
Aanzuiging afsluitklep

Sonda de temperatura en aspiración
Transductor de baja presión
Grifo de aspiración

Valvola solenoide economizzatore
Valvola di espansione termostatica
economizzatore
Economizzatore (non disponibile per
EWAD650C-SS/SL/SR)
Valvola di espansione elettronica
Evaporatore
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Sonda temperatura aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Rubinetto di aspirazione

Liquid injection shut off valve

Asperrventil der
Flüssigkeitseinspritzung

Vanne d’arrêt de l’injection du liquide

Afsluitklep voor vloeistofinjectie

Grifo de inyección de líquido

Valvola di chiusura a iniezione liquida

Filtre à mailles pour l’injection du liquide

Filter met mazen voor
vloeistofinjectie

Filtro de malla de inyección de líquido

Filtro in mesh a iniezione liquida

Válvula solenoide para inyección de
líquido
Presostato de alta presión
Sensor de temperatura de salida
Transductor de presión del aceite
Conexión de la entrada de agua
Sonda de temperatura de entrada del
agua
Conexión de la salida de agua
Sonda de temperatura de salida del
agua
Calentador del evaporador
Recuperación de calor
Conexión de la entrada de agua
Conexión de la salida de agua

Valvola solenoide per iniezione di
liquido
Pressostato alta pressione
Sensore di temperatura di scarico
Trasduttore pressione olio
Collegamento di ingresso acqua



13
14

21

23

Liquid injection solenoid valve

24 (F13)
25 (DT)
26 (OP)
27

High-pressure pressure switch
Discharge temperature sensor
Oil pressure transducer
Water inlet connection

Gewebefilter der
Flüssigkeitseinspritzung
Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Maximum-Druckwächter
Auslauf-Temperatur-Sensor
Öldrucksensor
Anschluss Wasserzulauf

Water entering temperature probe
Water outlet connection
Water leaving temperature probe
Evaporator heater
Heat recovery
Water inlet connection
Water outlet connection

22

28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)
32
33
34

Liquid injection mesh filter

Français
Compresseur
Robinet de refoulement
Transducteur haute pression
Port de maintenance
Soupape de sécurité haute pression
Ventilateur axial
Batterie à condensation
Vanne de charge

Détendeur thermostatique économiseur

Nederlands
Compressor
Persafsluiter
Omzetter hoge druk
Dienstluikje
Veiligheidsklep hoge druk
Axiale ventilator
Condensorgroep
Laadklep

Vanne solénoïde pour injection du liquide

Magneetklep voor vloeistofinjectie

Pressostat haute pression
Capteur de la température de refoulement
Transducteur pression de l'huile
Raccordement de l’arrivée d’eau

Drukregelaar hoge druk
Perstemperatuursensor
Omzetter oliedruk
Aansluiting ingang water

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperatuursonde watertoevoer

Anschluss Wasserauslauf

Raccordement de la sortie d’eau

Aansluiting uitgang water

Temperaturfühler Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

Temperatuursonde wateruitlaat

Verdampfer-Heizer
Wärmerückgewinnung
Anschluss Wasserzulauf
Verdichter

Réchauffeur de l’évaporateur
Récupération de chaleur
Raccordement de l’arrivée d’eau
Raccordement de la sortie d’eau

Verwarming verdamper
Warmteterugwinning
Waterinvoeraansluiting
Wateruitvoeraansluiting

Italiano
Compressore
Rubinetto di mandata
Trasduttore alta pressione
Valvola di servizio
Valvola di sicurezza alta pressione
Ventilatore assiale
Batteria condensante
Valvola di caricamento
Valvola isolante linea del liquido
Filtro deidratatore

Sonda temperatura ingresso acqua
Connessione uscita acqua
Sonda temperatura uscita acqua
Riscaldatore con evaporatore
Recupero del calore
Collegamento di ingresso dell’acqia
Collegamento di uscita dell’acqua
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1
2
3

Português


O&!%,
O#++!% --)'
&#%,
T&# , %,
)&!,

Compressor
Torneira de mandada
Transdutor de alta pressão

Swedish


P3=75 3
S/ 5@03 70 0
005/0
>/@ 82 3 33
1850 9

Kompressor

Norsk
Kompressor

Finnish

Połyskk

esky

Kompressori

SprQRarka

Kompresor
VýtlaFný kohoutek

Tryckavstängningsventil

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Zawór tłoczny

Högtrycksomvandlare

Høytrykksomformer

Korkeapaineanturi

Przetwornik wysokiego
ciUnienia

Transduktor vysokého tlaku

4

V# -L&),

Válvula de segurança de alta
pressão

.=3/383 ?

Servicelucka

Serviceluke

Huoltoluukku

Drzwiczki serwisowe

Servisní dvíEka

5

W-)' !X&), %,
)&!,

Bateria condensante

Y51340 /5<02
70 73 82 3 3=
1850 ?

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeDstwa
wysokiego ciUnienia

BezpeFnostní ventil vysokého
tlaku

Secção de subarrefecimento
integrada
Ventilador axial
Torneira de isolamento da linha do
líquido

S 583 850/ 9/3

Axialfläkt

Aksialventilator

Aksiaalipuhallin

Wentylator osiowy

Axiální ventilátor

P30150 /3

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

WQRownica skraplacza

KondenzaFní baterie

Z :  Valve

Laddningsventil

Load Valve

Latausventtiili

Zawór wlotowy

Zatížení ventilu

Isoleringsventil
vätskeledning
Avfuktningsfilter

Avstengningsventil på flytende
linje
Avfuktningsfilter

Nestelinjan eristysventtiili

Zawór odcinajCcy liniQ płynu

Indicador de líquido e humidade

S/ 5@03 70
 18 @5 3  0
\ </-3 ; /5<

Kuivaussuodatin

Filtr odwadniacza

IzolaFní kohoutek linie
kapaliny
Filtr dehydrátoru

Válvula de expansão eletrónica

^01

Vätske- och fuktvisare

Væske- og fuktighets-seglass

Neste- ja kosteusmittari

Wska_nik płynu i wilgoci

Ukazatel kapaliny a vlhkosti

Válvula solenóide para injeção de
líquido

.3503 102 70
` 303= :5
J5=3 // @5
 ;  /5<02 70
` 303= :5
b 303= :5

Magnetventil for
fødevannsforvarmer
Termostatisk
ekspansjonsventil for
fødevannsforvarmer
Fødevannsforvarmer (ikke

Säästöyksikön
solenoidiventtiili
Säästöyksikön
termostaattinen
paisuntaventtiili
Säästöyksikkö

Elektromagnetyczny zawór
ekonomizera

Solenoidní ventil
ekonomizátoru

Termostatyczny zawór
rozprQRny ekonomizera

Tepelný expanzní ventil
ekonomizátoru

EWAD650C-SS/SL/SR)

tilgjengelig for EWAD650CSS/SL/SR)

(ei käytettävissä
EWAD650C-SS/SL/SR)

6

*&!%#, (

7

T#) !!,

8

W-)' (!, X#)

9
10
11
12
13

W-)' !,
+#%, +#
[)# X+#!,
]'&( +# 
+#!),
"&#+% --)'
economiser
a&#!% --)'
&!, economiser
Economiser

14
15
16
17
18 (ST)
19 (EP)
20
21
22
23
24 (F13)
25 (DT)
26 (OP)
27
28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)

('& ')L& +
EWAD650C-SS/SL/SR)
"&#% --)'
&!,
(!%,
W-)' !X&),
$%, )&!,
*!L%#, L&##!),
##X!,
T&# , $%,
)&!,
O#++!% --)'
##X!,
O#++!% --)'
+$!, +#
[)#  +, +$!,
+#
"&#+% --)'
&! +#
e, )&!, %,
)&!,
*!L%#, L&##!),
&#%,
T&# , )&!,
'
O'&! &!' &#
*!L%#, L&##!),
&!' &#

Filtro desidrator

Evaporador de expansão direta
Válvula de segurança a baixa
pressão (não disponível para

EWAD650C-SS/SL/SR)
Torneira de aspiração
Porta para assistência
Conexão para saída de água
Conexão para entrada de água
Subarrefecedor (ou economizador)
adicional
Válvula solenóide subarrefecedor
(ou economizador) adicional
Válvula de expansão termostática
subarrefecedor (ou economizador)
adicional
Permutador de recuperação de calor
Entrada da água de recuperação de
calor
Saída da água de recuperação de
calor

/3 8B03 /

(0513 / 703 19
EWAD650C-SS/SL/SR)
b5 /3002
 ;  /5<02 70
^ 7 /5<
Y51340 /5<02
70 73 0 : 3=
1850 ?
>/@ /5=75/ 2 0
8  280

Magnetventil kylring
Termostatisk
expansionsventil kylring
Kylring (inte tillgängligt för

Elektronisk expansionsventil

Elektronisk ekspansjonsventil

Förångare

Evaporator

Elektroninen
paisuntaventtiili
Höyrystin

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Sond sugtemperatur
Lågtrycksomvandlare

S/ 5@03 70 0
8  280

Sugavstängningsventil

672  B 1 3 /
:7302 70

Avstängningsventil för
vätskeinjicering

>/@

0 : 33 1850 9

Ekonomizer (niedostQpne

dla EWAD650C-SS/SL/SR)

Ekonomizátor (není k
dispozici pro EWAD650CSS/SL/SR)

Elektroniczny zawór rozprQRny

Expanzní elektronický ventil

Parownik

Evaporátor

Matalapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeDstwa
niskiego ciUnienia

BezpeFnostní ventil nízkého
tlaku

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Sonda temperatury zasysania

Tepelná sonda nasávání

Lavtrykksomformer

Matalapaineanturi

Przetwornik niskiego ciUnienia

Transduktor nízkého tlaku

Avstengningsventil på innløp

Imuhana

Zawór ssawny

Nasávací kohoutek

Flytende injeksjon
stengeventil

Nesteen ruiskutuksen
sulkuventtiili

Zawór zamykajCcy wtrysk
płynu

VstEikování uzavírací ventil

Elektrozawór zamykajCcy
wtrysk płynu
Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu

Solenoidní ventil pro
vstEikování kapaliny

c 1 5 05 M
5/@/2 d </
.3503 102 70
872
80 9 B 1 3 /

Nätfilter för vätskeinjicering

Flytende injeksjon mesh filter

Magnetventil för
vätskeinjicering

Magnetventil for
væskeinjeksjon

Nesteen ruiskutuksen
siiviläverkko
Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen

VstEikování sítkový filtr

55 82 3 33 1850 9

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Presostat wysokiego ciUnienia

Presostat vysokého tlaku

Sonda da temperatura de aspiração

>/@ /5=75/ 2
:91

Temperatursond för
uttömning

Utslipp temperatursensor

Vastuuvapaus lämpötilaanturi

Czujnik temperatury na
wyjUciu

Vybití teplotní Fidlo

Transdutor de baixa pressão

>/@

Oljetrycksomvandlare

Oljetrykkomformer

Öljypaineanturi

Przetwornik ciUnienia oleju

Transduktor tlaku oleje

Transdutor de pressão do óleo

6431 8312
>/@ /5=75/ 2
8312 0 84315

Anslutning vatteninlopp
Temperatursond
inloppsvatten

Forbindelse for vanninnløp
Temperaturføler for vann i
inngang

Veden sisäänmenoliitos
Veden sisäänmenon
lämpötila-anturi

PodłCczenie dopływu wody
Sonda temperatury dopływu
wody

Zapojení vstup vody

Zapojení výstup vody

Transdutor de alta pressão

1850 9 = 

Tepelná sonda vstup vody

O'&! &(' &#

Óleo/sensor temperatura de
descarga

62431 8312

Anslutning vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Veden ulostuloliitos

PodłCczenie odpływu wody

*!L%#, L&##!),
&(' &#

Pressóstato alta pressão

>/@ /5=75/ 2
8312 0 824315

Temperatursond
utloppsvatten

Ulostulevan veden
lämpötila-anturi

Sonda temperatury odpływu
wody

Tepelná sonda vstup vody

^ 7 /5< 058/5<

Förångarvärmare

Temperaturføler for vann i
utgang
Varmeveksler med
varmegjenvinning

Haihduttimen lämmitin

Podgrzewacz parownika

Výparník

f/  :M 9 /57

Värmeåterställning

Varmegjenvinning

Lämmön talteenotto

Odzysk ciepła

Rekuperace tepla

Anslutning för vatteninlopp

Forbindelse for vanninnløp

Vedenottoputken liitäntä

PodłCczenie dopływu wody

Vtokové hrdlo

Anslutning för vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Vedenpoistoputken liitäntä

PodłCczenie odpływu wody

Odpadní hrdlo

a&#%#, &(!%

32

*! L&#,

33

O'&! &!' &#

34

O'&! &(' &#

Sonda de temperatura da entrada
da água
Sonda de temperatura da saída da
água
Sonda de temperatura da entrada
da água de recuperação de calor
Sonda de temperatura da saída da
água de recuperação de calor

Y31 ?@50 5 8312
0 84315
Y31 ?@50 5 8312 0
824315
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1
2
3
4

Hrvatski
Kompresor
Zaporni ventil za pražnjenje
VisokotlaFni mjerni pretvaraF
Servisni prikljuFak

5

Sigurnosni ventil visoki pritisak

6
7
8

Aksijalni ventilator
Spirala ukapljivaFa
Ventil za punjenje



Magyar
Kompresszor
Befolyó elzáró csap
Nagy nyomás transzduktor
Szerviz ajtó
Biztonsági szelep nagy
nyomás
Tengelyirányú ventilátor
Kondenzáló egység
TöltHszelep

Român
Compresor
Robinet evacuare
Traductor înaltI presiune
UgI pentru asistenhI

Slovenski
Kompresor
Izpustni zaporni ventil
VisokotlaFni prestavljalec
Servisni vhod


P3=75 3
P0 : 731805
P3085/3 8 3 3 0905
SA  B8i ?

ValvI de siguranhI înaltI presiune

VisokotlaFni varnostni ventil

Y517:50 70 8

Ventilator axial
Baterie de condensare
SupapI de admisie

Aksialni ventilator
Tuljava kondenzatorja
Ventil za polnjenje

3 3 0905

Slovenský
Kompresor
VýtlaFný kohútik
Transduktor vysokého tlaku
Servisné dvierka
BezpeFnostný ventil vysokého
tlaku
Axiálny ventilátor
KondenzaFná batéria
Ventil zajaženia

9

Izolacijski ventil linija tekukine

Folyadék izoláló szelep

ValvI izolare linie de lichid

Izolacijski ventil tekoFinske linije

10

Filtar za odstranjivanje vlage

Filtru deshidrator

Sušilni filter

11

Indikator tekukine i vlažnosti

Indicator de lichid gi umiditate

Indikator tekoFine in vlage

^01 /3 : /5@03 /

12

Ventil solenoid ekonomizator

VíztelenítH szGrH
Folyadék és nedvesség
mutató
ElHhGtH (economiser)
szolenoid szelep

650/ /3 : :85B105
P30150: i A/5 9
P70 : 0/3805/3
^:3 i 70  0 9 0
/5@03 //
>54 1 i d /

ValvI solenoidI economizor

MagnetotermiFni ventil grelnika

P70 :5B105 /3733A=500

Solenoidný ventil ekonomizátora

13

Ventil za termostatiFku ekspanziju
ekonomizatora

ValvI de expansiune termostaticI
economizor

Termostatski ekspanzijski ventil grelnika

P70 /5=3 // @03 :; 50 5
/3733A=500

Tepelný expanzný ventil
ekonomizátora

14

Ekonomizator (nije dostupna za
EWAD650C-SS/SL/SR)

Economizor (nu este disponibil pentru
EWAD650C-SS/SL/SR)

Grelnik (ni na voljo za EWAD650CSS/SL/SR)

J3733A=500
(05 5 751 :
EWAD650C-SS/SL/SR)

Ekonomizátor (Nie je k dispozícii
pre EWAD650C-SS/SL/SR)

15
16

ElektroniFki ekspanzijski ventil
IsparivaF

ValvI de expansiune electronicI
Vaporizator

Elektronski ekspanzijski ventil
Izparilnik

P70 : 55 /3003 :; 50 5
^:3/3

Expanzný elektronický ventil
Evaporátor

17

NiskotlaFni sigurnosni ventil

ValvI de siguranhI joasI presiune

NizkotlaFni varnostni ventil

Y517:50 70 : 0

BezpeFnostný ventil nízkeho tlaku

18 (ST)

Temperaturna sonda usisa

19 (EP)
20

Transduktor nizak pritisak
Ventil za zatvaranje usisa

21
22
23

Mrežasti filtar za ubrizgavanje tekukine
Ventil za prekid ubrizgavanja tekukine

24 (F13)

MjeraF pritiska visoki pritisak

25 (DT)

Senzor temperature na ispuhu

26 (OP)
27

Mjerni pretvaraF tlaka ulja
PrikljuFak za ulaz vode

28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)
32
33
34

Temperaturna sonda ulaz vode
PrikljuFak za izlaz vode
Temperaturna sonda izlaz vode
GrijaF isparivaFa
Povrat topline
PrikljuFak za ulaz vode
PrikljuFak za izlaz vode

ElHhGtH (economser)
hHszabályozó szelep
ElHhGtH (economiser)
(nem áll rendelkezésre
EWAD650C-SS/SL/SR)
Elektromos szabályozószelep
Párologtató
Biztonsági szelep alacsony
nyomás
Elszívási hHmérsékletmérH
szonda
Kis nyomás transzduktor
Elszívó zárócsap
Folyadek befecskendezés
elzáró szelep
Folyadék befecskendezés
háó szGrH
Folyadék befecskendezH
szolenoid szelep
Nagy nyomás
nyomáskapcsoló
Kimeneti hHmérséklet
érzékelH
Olajnyomás transzduktor
Víz bemeneti csatlakozás
Bemeneti vízhHmérséklet
mérH szonda
VízleeresztH csatlakozás
Kimeneti vízhHmérséklet mérH
szonda
Evaporátor melegítH
HHvisszanyerés
Víz bemeneti csatlakozás
VízleeresztH csatlakozás

Traductor presiune joasI
Robinet de aspirahie

Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
NizkotlaFni pretvornik
Ventil za izklop sesanja

SupapI obturatoare injechie cu lichid

Izklopni ventil tekoFega vbrizgavanja

Filtru cu sitI metalicI injechie cu lichid

Mrežni filter tekoFega vbrizgavanja

ValvI solenoidI pentru injechia lichidului

Elektromagnetni ventil tekoFega
vbrizgavanja

Presostat înaltI presiune

VisokotlaFni presostat

SondI de temperaturI aspirahie

8B03 /

3 0905

IzolaFný kohútik línie kvapaliny
Filter dehydrátora
Ukazovatel kvapaliny a vlhkosti

J5=75/ 0 301 : : = 805

Tepelná sonda nasávania

P3085/3 0 3 0905
P0 : : = 805

Transduktor nízkeho tlaku
Nasávací kohútik
Uzatvárací ventil pre vstrekovanie
kvapaliny
Sitkový filter pre vstrekovanie
kvapaliny
Solenoidný ventil pre vstrekovanie
kvapaliny

P0 : 0B5 / 05 0 /5@03 /
K5B5 / d / : 0B5 / 05 0
/5@03 /
P70 :5B105 : 0B5 / 05
0 /5@03 /
P30/ /3 30 @ /5 8 3 3
0905

Presostat vysokého tlaku

Senzor izhodne temperature

^:43150 /5=75/ 50 50:3

Senzor teploty na odvode

Traductor presiune ulei
Conexiune intrare apI

Prestavljalec oljnega tlaka
Povezava dovoda vode

P3085/3 0905 0 = 3/3
6:  8431 831

Transduktor tlaku oleja
Zapojenie vstupu vody

SondI temperaturI apI intrare

Sonda temperature vhodne vode

J5=75/ 0 301 8431 831

Tepelná sonda vstupu vody

Conexiune iegire apI

PrikljuFek za odvod vode

6:  :431 831

Zapojenie výstupu vody

SondI temperaturI apI iegire

Sonda temperature izhodne vode

J5=75/ 0 301 :431 831

Tepelná sonda vstupu vody

Radiator evaporator
Recuperare de cIldurI
Conexiune alimentare cu apI
Conexiune evacuare apI

Grelec izparilnika
Pridobivanje toplote
Povezava dovoda vode
Povezava odvoda vode

S/37 /5 0 :7 /59
6: /0389805 0 /37 0/
6:  8431 831
6:  :431 831

OhrievaF evaporátora
Regenerácia tepla
Zapojenie vstupu vody
Zapojenie výstupu vody
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EREDETI ANGOL NYELV UTASÍTÁSOK
Ezen kézikönyv fontos segítséget jelent a szakemberek számára, ám nem helyettesítheti a szakember jelenlétét.
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
A BERENDEZÉS BESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATÁNAK
MEGKEZDÉSE ELTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN
ÚTMUTATÓT.
A NEM MEGFELEL BESZERELÉS ÁRAMÜTÉST,
RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST, TÜZET VAGY MÁS
KÁROKAT ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
A
BERENDEZÉST
CSAK
SZAKEMBER/TECHNIKUS
SZERELHETI BE.
A BERENDEZÉS BEINDÍTÁSÁT CSAK MEGFELEL
SZAKÉRTELEMMEL ÉS ENGEDÉLLYEL RENDELKEZ
SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK.
A MVELETEKET A HELYI TÖRVÉNYEKNEK ÉS
SZABÁLYOZÁSOKNAK MEGFELELEN KELL ELVÉGEZNI.
AMENNYIBEN A JELEN ÚTMUTATÓ BÁRMELY RÉSZE NEM
LENNE EGYÉRTELM A BERENDEZÉS BESZERELÉSE ÉS
BEINDÍTÁSA SZIGORÚAN TILOS.
KÉRDÉSEK
ESETÉN
ILL.
TANÁCSOKÉRT
ÉS
INFORMÁCIÓKÉRT
FODULJON
A
GYÁRTÓ
KÉPVISELJÉHEZ.

Leírás
Az ön által vásárolt "léghGtéses folyadékhGtH" egy olyan berendezés,
amelyet víz (vagy víz és glikol) hGtésére terveztek az alábbi üzemi
tartományokon belül. A berendezés mGködése a fordított Carnot ciklus
részeire (kompresszió, kondenzáció és a gHz elpárolgása) alapul. A
legfontosabb alkotóelemek:
Csavarkompresszor a hGtH gHz nyomásának növelésére a párolgási
nyomásról a kondenzációs nyomásra.
Párologtató, ahol az alacsony nyomású hGtHfolyadék elpárológ, és
ezzel hGti a vízet.
Kondenzátor, ahol a nagy nyomású gáz kondenzálódik, és egy
léghGtéses hHcserélH segítségével leadja a légkörbe a lehGtött vízbHl
eltávolított hHt.
Szabályozószelep, amely lehetHvé teszi a kondenzált folyadék
nyomásának csökkentését a kondenzációs nyomásról a párolgási
nyomásra.

Álatános információk

Amennyiben az útmutatóban szereplH és a berendezés dokumentumai
által tartalmazott adatok között eltérések lennének, a berendezés
dokumentumaiban szereplH adatok az irányadóak. Ha kérdése merülne
fel, forduljon a gyártó képviselHjéhez.
A jelen útmutató célja, hogy a berendezést beszerelH szakember és a
berendezés kezelHje biztosíthassák a berendezés megfelelH beszerelését,
üzembehelyezését és karbantartását anélül, hogy károkat okozna
tárgyakban, háziállatokban vagy személyi sérüléseket okozna.

A berendezés átvétele
Amikor a berendezés eléri a beszerelés helyét, vizsgálja át, hogy nem
szenvedett-e sérüléseket a szállítás során. Az átvételi jegyzHkönyvben
szereplH összes alkatrészt ellenHrizze.
Ha a berendezésen sérülések láthatók ne távolítsa el a sérült alkatrészt,
hanem közölje a fuvarozóval a kárt, és kérje az alkatrész átvizsgálását.
A kárról haladéktalanul értesítse a gyártó képviselHjét, és lehetHség szerint
mellékeljen fényképeket is, amelyek segítségével tisztázható a felelHsség
kérdése.
A kárt ne javítsa ki, amíg a szállítást végzH cég képviselHje nem ellenHrizte
a berendezést.
A berendezés beszerelése elHtt ellenHrizze, hogy modell és a címkén
jelzett feszültségérték megfelelHek. A berendezés átvételét követHen az
esetleges károkért a gyártó nem vonható felelHsségre.

Üzemi tartomány
Tárolás
A környezeti értékeknek az alábbi tartományokon belül kell maradniuk:
Minimum külsH hHmérséklet
:
-20°C
Maximum külsH hHmérséklet
:
57
Relatív páratartalom
:
95% lecsapódás nélkül
Ha a berendezét a fentinél alacsonyabb hHmérsékleten tárolja az egyes
részek sérülhetnek. Ha a hHmérséklet meghaladja a fenti határértéket,
kinyílhatnak a biztonsági szelepek. Az olyan környezetben, ahol nagy a
páralecsapódás mértéke, az elektromos részek sérülhetnek.
Mködés
Az üzemeltetés a 2. ábra határértékein belül engedélyezett.
Az egységet a párologtató névleges vízhozamához képest 50% és 140%os teljesítményértékek között kell mGködtetni (normál üzemi körülmények
között).
A üzemeltetési tartományon kívG esH mGködtetés károsíthatja a
berendezést.
Ha kérdése merülne fel, forduljon a gyártó képviselHjéhez.

Minden berendezést kapcsolási rajzokkal, hitelesített rajzokkal,
azonosító címkével; és megfelelségi nyilatkozattalszállítunk;
ezek tartalmazzák az ön által vásárolt berendezés minden mGszaki
adatát. EZEKET AZ ÚTMUTATÓ ALAPVET ÉS SZERVES
RÉSZEKÉNT KELL KEZELNI.
Ábra 1 – Az elektromos burokaltokra elhelyezett címkék értelmezése
(Az elektromos panel a két különbözH magasságú)

A címke értelmezése
1 – Nem gyGlékony gáz jele
2 – Gáz típusa
3 – A berendezés adatait tartalmazó tábla
4 – A gyártó logója
5 – Figyelem vízvezetékek feltöltése

6 – Áramütés veszélye jel
7 – Figyelem veszélyes feszültség
8 – Figyelem vezeték befogás
9 – Utasítások a berendezés felemeléséhez
10 - Vészleállító
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Ábra 2 – Üzemi tartomány

Küls hmérséklet (°C)

Éves átlagos hatásfok

Nagy hatékonyságú

Premium hatékonyság

Mködés vízzel és
glikollal

Ezen a területen a készülék
mködhet részben. Consult a
teljesítmény táblázatok

Mködés ventilátor sebesség beállítás csak
(10°C környezeti hmérséklet)

Mködés rajongók Speedtroll csak (-10°C környezeti hmérsékleten)

Párologtatóból kilép víz kmérséklete (°C)

Biztonság
A berendezést rögzítse szilárdan a talajhoz.
Az alábbi szabályok betartása alapvetH fontosságú:
−
A berendezést csak az alaphoz rögzített sárgával jelölt
emelHpontok használatával emelje fel.
−
A fHkapcsoló kinyitása és az áramellátás megszüntetése elHtt a
berendezés elektromos részeihez nyúlni tilos.
−
A megfelelH védHszigetelés használata nélkül, az elektromos
részekhez nyúlni tilos. Ne nyúljon az elektromos részekhez víz
vagy nedvesség jelenlétében.
−
Az éles szélek ill. a kondenzátor egység környékének felületei
sérüléseket okozhatnak. Kerülje ezekkel a részekkel való
közvetlen érintkezést, és használjon megfelelH védHfelszerelést.
−
MielHtt a hGtHlapátokon és/vagy a kompresszorokon karbantartási
munkálatokat végezne, nyissa ki a fHkapcsolót, és szüntesse meg
a berendezés áramellátását. Ezen szabályok figyelmen kívül
hagyása súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
−
Ne helyezzen szilárd tárgyakat a vízvezetékbe, amíg a
berendezés csatlakoztatva van a rendszerhez.
−
A vízvezetékbe szereljen be egy szGrHt a hHcserélH bemenete elé.
−
A berendezés biztonsági szelepekkel van ellátva mind a hGrHkör
nagy nyomású mind a kis nyomású oldalán.
A mozgó részek biztonsági berendezéseit eltávolítani szigorúan
tilos.
A berendezés hirtelen leállása esetén, kövesse a berendezés
átvételekor kapott dokumentáció szerves részét képezH irányító pult
kezelési útmutatójának utasításait.
Tanácsos a berendezés beszerelését és karbantartását más személyek
jelenlétében végezni. Balesetek vagy felmerülH problémák esetén az
alábbi módón járjon el:
- rizze meg a nyugalmát
- Ha a beszerelés helye rendelkezik vészjelzH gombbal, nyomja meg.
- A sérült személyt vigye a berendezéstHl távol meleg helyre, és
fektesse pihenH pozícióba
- Lépjen haladéktalanul kapcsolatba az épületben tartózkodó
biztonsági felelHssel, vagy a sürgHsségi szolgálat embereivel.

-

A sérült személy mellett maradva várja meg az orvosi segítséget
Az elsHsegélyt nyújtó személyeket lással el minden szükséges
információval.
Ne állítsa fel a berendezést olyan helyen, amely a karbantartási
munkák során veszélyes lehet (pl. korlát nélküli állványzat, vagy a
folyadékhGtHnek alkalmatlan hely).

Zaj
A berendezés által keltett zaj elsHsorban a kompresszorok és a ventilátor
lapátok forgásából származik.
Az egyes modellek által kibocsátott zajszint az eladáskor átadott
dokumentációban kerül feltüntetésre.
Ha berendezést megfelelHen szerelik be, megfelelHen használják és
rendszeresen karbantartják, a berendezés által kibocsátott zajaszint nem
jelent kockázati tényezHt, így nincs a berendezés mellett tartósan
dolgozók számára speciális védHfelszerelésre.
Különleges zajkibocsátási szintet igénylH beszerelés esetén szükség
lehet zajszint csökkentH berendezések alkalmazására.
Mozgatás és felemelés
A fel- és lerakodás ill. szállítás során kerülje el, hogy a berendezés
rázkódjon vagy más tárgyakkal ütközzön. A berendezés csúsztatása
csak a szállítójármGrHl való fel- és lerakodás esetén megengedett.
Rögzítse a berendezést a szállítójármGvön úgy, hogy a berendezés ne
mozdulhasson el, és ne okozzon károkat. Járjon el kellH körültekintéssel,
hogy a szállítás, fel- és lerakodás során a berendezés egyetlen része se
essen le.
A berendezés minden eleme rendelkezik sárga színnel jelölt
emelHpontokkal. A berendezés felemeléséhez csak ezek a pontok
használahtóak a 3 ábrán látható utasításoknak megfelelHen.
Távtartó rudak használatával elHzze meg a kondenzátor bankok
sérülését. A rudakat a ventillátorok rácsaitól legalább 2,5 méterre
helyezze el.
A teljes biztonság érdekében használjon a berendezés súlyának
megfelelH teherbírású köteleket és távtartó rudakat. EllenHrizze a
berendezés súlyát a berendezésen elhelyezett címkén.
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A berendezést a lehetH legnagyobb körültekintéssel emelje fel, követve a
címke felemelésre vonatkozó utasításait. A berendezést lassan emelje
fel annélkül, hogy a berendezés megdHlne.

Felállítás és összeszerelés
A berendezést kültéri használatra tervezték (teraszon vagy talajon),
amennyiben a beszerelés helye mentes azon akadályoktól, amelyek
csökkenthetik a kondenzáló egységekbe jutó levegH mennyiségét.
A berendezést nagy teherbírású sík felületen állítsa fel. Ha a berndezést
teraszon vagy tetHn kívánja felállítani, szükség lehet súlyelosztó
gerendák alkalmazására.

Ábra 3 – A berendezés felemelése

kétkompresszoros egység
Amennyiben a berendezést a talajon kívánja felállítani, helyezze a gépet
egy olyan legalább 250 mm magas beton alapra, amely szélesebb, mint
a berendezés, és képes megtartani a berendezés súlyát.
Ha a berendezést emberek vagy állatok által könnyen megközelíthetH
helyre állítja fel, tanácsos a konenzátor és a kompresszor köré
védHrácsot emelni.
A jobb teljesítmény biztosítása érdekében, kövesse az alábbi tanácsokat
és utasításokat:
− Kerülje el a levegH visszaforgatását.
− Biztosítsa, hogy nincs a berendezés környékén olyan nagyobb
akadály, amely meggátolhatja a megfelelH levegHáramlást.
− A zaj és vibráció csökkentése érdekében gyHzHdjön meg arról,
hogy az alap elég szilárd.
− Annak elkerülése érdekében, hogy a kondenzátor egységek porral
szennyezHdjenek, ne állítsa fel a berendezést különösen poros
környezetben.
− A rendszerben lévH víznek különösen nagy tisztasági fokúnak kell
lennie: távolítsa el az olaj és rozsdamaradványokat. A berendezés
bemeneti csöveére szereljen be egy víztisztító szGrHt.
Minimális térszükséglet
A kondenzáló egységek megfelelH levegHelláttása érdekében tartsa be
a minimális térkövetelményeket.
Amikor a berendezés felállításához kiválasztja a megfelelH helyet, vegye
figyelembe az alábbi tényezHket:
−
Kerülje el a levegH visszaforgatását
−
Biztosítson a léghGtésés kondenzátor számára megfelelH
levegHellátást.
A fenti tényezHk növelhetik a kondenzációs nyomást, amely az
energiafelhasználás hatékonyságának csökkenéséhez, tehát a hGtés
hatékonyságának csökkenéséhez vezet.
Biztosítani kell, hogy a késHbbi karbantatási munkálatok elvégzéséhez
elegendH hely álljon rendelkezésre a berendezés midnen oldalán.
Biztosítsa, hogy a levegH függHleges kivezetése akadálymentes.
Ha a berendezést a berendezéssel azonos magasságú fal vagy más
akadály veszi körbe, a berendezést a faltól ill. az akadálytól legalább
2500 mm távolságra állítsa fel. Ha az akadályok a berendezésnél
magasabbak, ez a távolság legalább 3000 mm legyen.
Ha a berendezést a falaktól ill. függHleges akadályoktól az ajánlottnál
kisebb távolságra állítja fel, a meleg levegH visszaforgatás és/vagy a

háromkompresszoros egység
léghGtéses kondenzátor nem megfelelH levegHellátás olyan együttese
léphet fel, amely csökkentheti a berendezés teljesítményét és
hatékonyságát.
Minden esetben a mikroprocesszor lehetHvé teszi, hogy a berendezés
alkalmazkodjon az új mGködési körülményekhez, midnenkor biztosítva a
körülmények által megengedett maximális teljesítményt (akkor is,
hogyha az oldalsó távolságok az ajánlottnál kisebbek) kivéve ha a
mGködési körülmények veszélyeztetik a személyzet biztonságát vagy a
berendezés megbízhatóságát.
Amikor két vagy több berendezést állít fel egymás mellé, azt tanácsoljuk,
hogy tartson legalább 3600 mm-es távolságot a kondenzátor bankok
között.
További megoldásokért, kérjük fordujon a gyártó képviselHjéhez.
Zajvédelem
Amikor a zajkibocsátás ellenHrzése fokozott jelentHséggel bír, fordítson
különös figyelmet a berendezés alapjának szigetelésére. Ehhez szerelje
fel a megfelelH rezgéscsökkentH elemeket (opciós kiegészítH). A
vízvezeték csatlakozásaira is szereljen fel felxibilis csatlakozókat.
Vízvezetékek
A vízvezetékeket a lehetH legkevesebb kanyarral és fGggHleges
irányváltással kell megtervezni. Így jelentHsen csökkenthetHek a
szerelési költségek, és javul a berendezés teljesítménye.
A vízvezetékrendszernek rendelkeznie kell:
1.
Vibráció csökkentH szerelékekkel, amelyek csökkentik a
rezgés átadását a berendezéseknek.
2.
Izoláló szelepekkel a vízvezetékrendszer berendezésrHl való
leválasztására a karbantartási munkálatok idejére.
3.
Áramlás kapcsoló.
4.
Kézi vagy automata levegHztetH berendezéssel a rendszer
legmagasabb pontján és leeresztH berendezéssel a
legalacsonyabb ponton.
5.
Egy párologtatóval és egy hHvisszanyerH berendezéssel
(fontos, hogy ezeket ne a rendszer legmagasabb pontjára
helyezzék el).
6.
Egy megfelelH berendezéssel, amely a vízvezeték renszert
nyomás alatt tartja (szabályozó kád, stb.).
7.
Víznyomás- és hHmérséklet kijelzHkkel, amelyek segítik a
személyzetet a karbantartási munkálatok során.
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Ábra 4 – minimális térszükséget

11.

.
8.

Egy szGrHvel vagy más olyan beredezéssel, amely
eltávolítja a vízbHl a szilárd részecskéket. A szGrH
használata meghosszabbítja a berendezés élettartamát,
és segít a vízvezeték rendszer jó állapotának
fenntartásában.
9.
A párologtatóban egy elektromosfGtHszál és termosztát
van, amely védelmet biztosít a víz megfagyása ellen –
25°C-os küls H hHmérsékletig. A vízvezeték rendszer
minden más a berendezésen kívül található részét védeni
kell a fagy ellen.
10. A hHvisszanyerH berendezésbHl öntse ki télen a vizet,
kivéve ha a vízhez a megfelelH arányban etilénglikolt kever.

A berendezés cseréje esetén az egész vízvezeték
rendszert ki kell üríteni és meg kell tisztítani az új
berendezés beszerelése elHtt. Az új berendezés
beindítása elHtt ajánlatos a vizet a megfelelH módon
kezelni és a szokásos vizsgálatokat elvégezni.
12. Ha a vízvezetékbe fagyállóként glikolt önt, ügyeljen arra,
hogy az elszívónyomást csökkentse; a berendezés
teljesítménye csökken, és a nyomás esés nH. A gép
minden biztonsági renszerét, pl. fagyálló és a kis nyomás
elleni védelem újra be kell állítani.
13.
A vízvezetékek szigetelése elHtt ellenHrizze, hogy a
vezeték nem folyik-e.
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Ábra 5 – A vízvezetékek bekötése a párologtatóba

1.
2.
3.
4.

Manométer
Fexibilis csatlakozó
Áramlás kapcsoló
HHmérséket mérH szonda

5. Izoláló szelep
6. Szivattyú
7. SzGrH

Ábra 6 - Vízvezetékek bekötése a hvisszanyer hcserélkhöz

1. Manométer
2. Fexibilis csatlakozó
3. HHmérséket mérH szonda

A víz kezelése
A
berendezés
beindítása
elHtt,
tisztítsa
ki
a
vízvezetékrendszert. Piszok, vízkH, rozsdás üledék és egyéb
anyagok lerakódhatnak a hHcserélH belsejében csökkentve a
hHcserélH teljesítményét. Valamint növelheti a nyomás esést,
csökkentve ezzel az átfolyó víz mennyiségét. A víz megfelelH
kezelésével csökkentheti a korrózó, erózió, vízkHképzHdés,

4. Izoláló szelep
5. Szivattyú
6. SzGrH

stb. veszélyét. A megfelelH vízkezelést helyben kell
meghatározni a renszer és a víz tulajdonságai alapján.
A gyártó nem vonható felelHsségre a nem megfelelH
vízkezelésbHl származó károkért vagy a berendezés elégtelen
mGködéséért.

Táblázat 1 – Az elfogadható vízminség határértékei
Összes vízkeménység (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
Vas (mg Fe / l)
Elektromos vezetHképesség µS/cm (25°C)
<800
Klórion (mg Cl- / l)
Szulfidion (mg S2 - / l)
<200
Ammóniumion (mg NH4+ / l)
Szulfátion (mg SO24 - / l)
<200
Szilíciumdioxid (mg SiO2 / l)
Alkalinitás (mg CaCO3 / l)
<100

pH (25°C)

< 200
< 1,0
Nincs

< 1,0
< 50
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Hvisszanyer hcserélk és párologtatók fagyás elleni védelme
Minden párologtató rendelkezik egy termosztát által ellenHrzött fGtHszállal, amely
megfelelH fagyás elleni védelmet biztosít –25°C-ig. Azonban egyéb kiegészítH
módszereket is használhat a fagyás elleni védelem biztosítására (kivéve ha a
hHcserélHk teljesen üresek, és fagyálló folyadékkal ki vannak tisztítva).
Egy teljes rendszer tervezése során az alábbiakban felsorolt két (vagy több)
védelmi módszert kell figyelembe venni:
−
A víz áramlása folyamatos kell hogy legyen a vezetékekben és a
hHcserélHkben
−
A megfelelH mennyiségG glikol használata a rendszerben.
−
HHszigetelés és az alacsony hHmérsékletnek kitett csövek kiegészítH
fGtése
−
A hHcserélH kiürítése és kitisztítása a téli idHszakban
A beszerelésért és/vagy a karbantartásért felelHs személyek feladata a rendszer
befagyását megakadályozó módszerek kialakítása. Biztosítsa, hogy fagyás
elleni védelem során a megfelelH karbantartási munkálatokat elvégezzék. A fenti
utasítások figyelmen kívül hagyása károkat okozhat a berendezésben. A
fagykárokra a garancia nem terjed ki.
Az áramlás kapcsoló beszerelése
A párologtató mGködéséhez megfelelH vízmennyiség biztosítása miatt
elengedhetetlen egy áramlás kapcsoló beszerelése a vízvezeték rendszerbe.
Az áramlás kapcsolót felszerelheti a bemeneti vagy a kimeneti vízvezetékre. Az
áramlás kapcsoló feladata az, hogy leállítsa a berendezést ha a vízellátás
megszGnik; ezzel védi a párologtatót a befagyástól.
A gyártó opcióként elláthatja a gépet egy kifejezetten az ön berendezése
számára kiválasztott áramlás kapcsolóval.
Ezt a típusú lapátos áramlás kapcsolót folyamatos külsH használatra tervezték
(IP67) 1”-6” vezetékátmérHkre.
Az áramláskapcsolót egy tiszta érintkezHvel látták el, amelyet a kapcsolási rajzon
jelölt kapcsokhoz kell bekötni.
Az áramlás kapcsolót úgy kell beállítani, hogy akkor kapcsoljon be, amikor a
párologtatóba érkezH víz mennyisége a névleges hozam 50%-a alá esik.
Hvisszanyer
Kérésére a berendezést hHvisszanyerH rendszerrel is ellátjuk.
A rendszer egy a komprsszor kimeneti csövére felszerelt vízzel hGtött hHcserélHt
és egy a kondenzációs nyomást ellenHrzH berendezést tartalmaz.
A kompresszor burkolaton belüli megfelelH mGködédének biztosításához a
hHvisszanyerH egység nem üzemelhet 28°C-nál alacsonyabb vízh Hmérséklet
mellett.
A berendezés tervezHjének és a folyadékhGtH beszerelHjének a feladata ezen
értékek betartását biztosítani (pl. visszaforgatás megkerülH szelep
használatával).

Elektromos rendszer
Általános információk
A bernedezés minden elekotrmos csatlakozását a hatályos
jogszabályoknak megfelelHen kell bekötni.
A beszerelés, kezelés és karbantartás miden lépését megfelelH
képzéssel rendelkezH személyek végezzék.
Nézze át az ön által vásárolt berendezés kapcsolási rajzát. Ha a
beredezésen nem található meg a kapcsolási rajz vagy a rajz elveszett,
lépjen kapcsolatba a gyártó képviselHjével, aki eljuttat egy másolatot
önhöz.
Ha a rajzon szereplH adatok és a berendezés kapcsolótáblája/
elektromos vezetékei nem egyeznének meg, forduljon a gyártó
képvselHjéhez.
Csak réz vezetHket használjon, mert ellenkezH esetben a csatlakozási pontok
túlmelegedhetnek vagy korrodálódhatnak, és ezzel károsíthatják a berendezést.
Az interferencia elkerülése érdekében az irányítószervek vezetéketit az
elektromos vezetékektHl elkülönítve kösse be. Használjon különbözH
elektromos csöveket.
A berendezés karbantartásának megkezdése elHtt nyissa a berendezés fH
áramellátásáért felelHs fHkapcsolót.
Ha a berendezés ki van kapcsolva, de a fHkapcsoló zárt állásban van, a nem
használt áramkörök továbbra is aktívak maradnak.
Ne nyissa ki a kompresszorok csatlakozásait, amíg a fHkapcsoló zárt állásban
van.

Ha a berendezés olyan egységeket tartalmaz, amely harmonikus rezgéseket
hoz létre (pl. VFD és fázis megszakító) az áramszökés a föld felé sokkal
nagyobb is lehet (kb 2 Amper).
Az áramellátás vádHberendendezéseit a fenti értékeknek megfelelHen tervezze
meg.

Mködés
A kezel felelsségei
AlapvetH fontosságú, hogy a kezelH a berendezés használatának megkezdése
elHtt megfelelH képzésben részesüljön, és megismerkedjen a berendezéssel. A
jelen útmutató elolvasása mellett, a kezelHnek tanulmányoznia kell a
mikroprocesszor mGködését és az elektromos rendszer rajzát, hogy megértse a
mGszerek bekapcsolásának sorrendjét, a mGködést, a mGszerek leállásának
sorrendjét és az összes biztonsági berendezés mGködését.
A berendezés elsH beindításakor a gyártó egy technikusa válaszol az ön
kérdéseire és segítséget nyújt a berendezés helyes üzemeltetéséhez.
A kezelHnek fel kell jegyeznie minden egyes beszerelt berendezés mGködési
adatait. Egy másik naplóban tüntesse fel a berendezésen elvégzett idHszakos
karbantartási munkálatokat és egyéb a gépen végzett beavatkozásokat.
Ha a kezelH szokatlan mGködést vagy meghibásodásra utaló jeleket észlel,
forduljon a gyártó által megbízott mGszaki szolgálathoz.
Idszakos karbantartási munkálatok
Az alapvetH karbantartási munkálatokat a 2 Táblázat tartalmazza.

Asszisztencia és korlátozott jótállás
A gyárban minden egyes berendezést tesztelnek, és a gyártó a
berendezésekre az elsH beindítást követHen 12 hónapig vagy az átadást
követHen 18 hónapig jótállást vállal.
A berendezéseket a legmagasabb minHségi stadardek alapján fejlesztették ki és
gyárották, hogy a többéves probléma mentes mGködést biztosítsanak.
Mindazonáltal a berendezések meghibásodásának elkerülése érdekében
fontos, hogy a jelen útmutatóban tartalmazott idHszakos karbantartási
munkálatokat az elHírásoknak megfelelHen elvégezzék.
Azt tanácsoljuk, hogy kössön a gyártó által meghatalmazott szolgáltatóval
karbantarási szerzHdést, mert szakembereink tapasztalatuknak köszönhetHen
biztosítani tudják a berendezés hatékony és probléma mentes üzemeltetését.
Felhívjuk figyelmét, hogy a berendezés a jótállási idHszakban is igényel
karbantartást. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a berendezés nem megfelelH használata (az
üzemi tartomány feletti üzemeltetés, az útmutató által elHírt karbantartási
munkálatok elvégzésének hiánya) a jótállás megszGnését vonja maga után.
A jótállás fenntartása érdekében tartsa be az alábbiakat:
1. A beredezés nem mGködhet a megadott üzemi tartományon kívül.
2. Az áramelltátás maradjon a megadott feszültségértéken belül, és
legyen
harmonikus
rezgésektHl
vagy
hirtelen
feszültségingadozásoktól mentes.
3. A hármofázisú rendszerben az egyenlHtlenség ne halajda meg a
3%-ot. A berendezést ne kapcsolja be, amíg az elektromos
rendszert érintH problémát meg nem oldotta.
4. Ne kapcsoljon ki egyetlen elektromos, elektronikus vagy
mechanikus biztonsági berendezést sem.
5. A vízvezeték rendszer feltötléséhez használt víz legyen tiszta, és
megfelelHen kezelt. A szGrHt a párologtatóhoz lehetH legközelebb
szerelje be.
6. A vízhozam nem lehet kevesebb, mint a névleges teljesítmény
80%-a, és nem haladhatja meg a névleges teljesítmény 120%-át
(kivételt képez ezalól a gyártóval a megrendelés pillanatában kötött
egyéb megállapodás).

Kötelez idszakos ellenrzések és a nyomás alatt
lév berendezések elindítása
A berendezés a 97/23/EK Nyomástartó berendezések (PED) irányelve által
felállított besorolás IV. osztályába tartozik.
Az ebbe a kategóriába sorolt folyadékhGtHk esetében néhány ország
szabályozása elHírja a berendezés egy megbízott hivatal által végzett
rendszeres felülvizsgálatát. EllenHrizze a felállítás helyén érvényben lévH
követelményeket.

Az egyidejG egy- és hármofázisú terhelés és a fázisok egyenlHtlensége miatt a
föld felé max. 150mA áramszökés jöhet létre a berendezés egységeinek normál
mGködési körülményei között.
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Táblázat 2 – Idszakos karbantartási munkálatok
A munkálatok felsorolása

Hetente

Általános:
A mGködési adatok leolvasása (Megj.3)
A berendezés átnézése az esetleges károk és/vagy meglazult elemek keresése
A hHszigetelés épségének ellenHrzése
Tisztítás és ahol szükséges festés
Víz elemzése (6)
Az áramláskapcsoló mGködésének ellenHrzése

Havonta
(Megj. 1)

Évente/szezon
onként
(Megj. 2)

X
X
X
X
X
X

Elektromos rendszer:
Az ellenHrzési sorrend átnézése
A kontaktor kopásának ellenHrzése - szükség esetén cseréje
Az elektromos kapcsok rögzítésének ellenHrzése - szükség esetén a rögzítés meghúzása
Az elektromos kapcsolótábla belsejének tisztítása
Az elemek átvizsgálása, esetleges túlmelegedésre utaló jelek keresése
A kompresszor és az elektromos fGtHszál mGködésének ellenHrzése
A motor és a kompresszor szigetelésének mérése Megger segítségével
Htkör:
A hGtHközeg esetleges szivásgásának ellenHrzése
A hGrHközeg áramlásának ellenHrzése a folyadék kémlelHüvegén keresztül - az üvegnek tele kell
lennie
A nyomásesés ellenHrzése a víztelenítH szGrHben
A nyomásesés ellenHrzése az olajszGrHben (megj. 5)
A kompresszor rezgésének vizsgálata
A kompresszorolaj savasságának mérése (7)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kondenzártor egység:
A kondenzátorbankok tisztítása (megj. 4)
A lapátok megfelelH meghúzásának ellenHrzése
EllenHrizze a kondenzátorbank lemezeit - ha szükséges távolítsa el Hket

X
X
X

Megj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A havi munkálatok magukban foglalják a hetente elvégzendHeket is.
Az évente (vagy a szezon kezdetekor) elvégzendH munkálatok magukban fogalalják a havi és heti munkálatokat is.
A mGködési értékeket naponta is le lehet olvasni a magas megfigyelési standardek betartása érdekében.
Az olyan környezetben, ahol a levegHben levH részecskék koncentrációja magas, a kondenzátorbank sGrGbb tisztítására lehet szükség.
Ha az olajszGrHben a nyomásesés eléri a 2,0 bart, cserélje ki az olajszGrHt.
EllenHrizze az esetlegesen feloldott fémek jelenlétét.

7. TAN (teljes savszám):

≤0,10 : nincs szükség beavatkozásra
0,10 és 0,19 között: cserélje ki a savszGrHket majd 1000 üzemi óra után ellenHrizze ismét. Addig folytassa a szGrHk cseréjét, amíg a TAN nem megy 0,10 alá.
>0,19 : cseréljeki az olajat, az olajszGrHt és az olaj víztelenítH berendezését. Végezzen rendszeres ellenHrzést.

A használatban lév htvel kapcsolatos fontos
információk
A berendezés a Kyotói protokollban tárgyalt fluortartalmú üvegházhatású
gázokat tartalmaz. A gázokat ne engedje ki a légkörbe.
HGtHközeg:
R134a
GWP érték(1):
1300
(1)GWP =
globális felmelegedési potenciál

Hulladékbe helyezés
A berendezés fém, mGanyag és elektromos alkatrészekbHl épül fel. Ezeket az
alkatrészeket a hatályos jogszabályoknak megfelelHen helyezze hulladékba.
Az ólomtartalmú akkumulátorokat a megfelelH hulladékgyGjH központokban kell
leadni.
A használt olajat a megfelelH hulladékgyGjtH központban kell leadni.

A standard mGködéshez szükséges hGtHközeg mennyiségét a berendezésen
található tábla adatai mutatják.
A berendezésbe töltött tényleges hGtHközeg mennyiségét az elektromos
burkolaton elhelyezett ezüstözött rudacska mutatja.
A helyi vagy uniós rendelkezésekben elHírtaktól függHen a hGtHközeg
szivárgásának ellenHrzésére a berendezés idHszakos átvizsgálására lehet
szükség.
További információért forduljon a helyi kereskedHhöz.
A jelenhasználati útmutatócsaktechnikai segítség,nemkötelezHérvényG. Azútmutatótartalmának mindenrekiterjedHteljessége, megbízhatóságaéspontosságanemgrarantálható.Azútmutató mindenadataelHzetesbejelentésnélkül megváltoztatható.
Amegrendeléspilanatábanközöltadatokattekintjükvéglegesenk.
AgyártónemvállalfelelHsségetazútmutatóhasználatábólvagyegyéniértelmezésébHlszármazóbármilyennemGközvetlenvagyközvetettkárért.
AgyártófenntartjamagánakajogotatervekbenszereplHvagyszerkezetiadatok megváltoztatásáraelHzetesértesítésnélkül.EzértaborítónszereplHképnemtekinthetHkötelezHérvényGnek.
Jelen kiadvány csak információforrásként szolgál, és nem tekintendH a Daikinre nézve kötelezH érvényG ajánlatnak. A Daikin a kiadvány tartalmát legjobb tudása szerint állította
össze. A Daikin nem nyújt semmilyen kimondott vagy ráutaló módon garanciát a kiadvány teljességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy célnak való megfelelésére, se a
benne leírt termékekre és szolgáltatásokra. A gyártó fenntartja a jogot a részletezések elHzetes jelzés nélküli változtatására. A rendelés idején közölt adatokat tekintse irányadónak.
ADaikinkimondottanelutasítbármelyfelelHsségetakiadványhasználatábólvagyegyéniértelmezésébHlszármazóbármilyennemG,alegtágabbmódonértelmezettközvetlenvagyközvetettkárért.MindentartalomDaikinszerzHi joggalvéd.
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