Installation, Operation and Maintenance Manual
D - EIMAC00208-11EU

Air-cooled chiller
EWAD~D-S* 180 ÷ 580
EWAD~D-X* 240 ÷ 620
EWAD~D-H* 200 ÷ 590
Refrigerant: R-134a

Magyar

English language: Original instructions
All other language: Translation of the Original instructions
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A - Piping diagram for not economised unit ; B - Piping diagram for economised unit (pictures show one circuit only even if units have two circuits)
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser (die Bilder zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die
Einheiten jedoch zwei Kreisläufe)
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur (les images représentent un seul circuit, mais les unités comporte en
réalité deux cirucuits)
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser (de afbeeldingen tonen één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de
groepen uitgerust met twee circuits)
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador (las imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las
unidades tienen dos)
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore (le immagini mostrano un solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate
di due circuiti)
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς οικονοµητήρες, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε οικονοµητήρες (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην
πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα)
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador (as imagens mostram somente um circuito mas, na verdade,
as unidades são dotadas de dois circuitos).
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером (на рисунках показан только один
контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными)
A – Hydraulschema för enheter utan kylring; B - Hydraulschema för enheter med kylring (bilderna visar en enda krets, men i själva verket är enheterna försedda med två kretsar)
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer (bildet viser kun en krets selv om enhetene har to kretser)
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle (kuvat näyttävät yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on
varustettu todellisesti kahdella piirillä)
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem (rysunki przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości
posiadają dwa obiegi)
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem (výkresy zobrazují pouze jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou
zařízení vybavena dvěma obvody)
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora; B – Hidraulična shema za cjelinu s ekonomizatorom (slike prikazuju samo jedan krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva
kruga)
A - Hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) ellátott berendezésekhez (a
rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek)
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor (imaginile arată doar un circuit, dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două
circuite)
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom (slike prikazujejo en sam tokokrog, v resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma)
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник (снимките показват само един кръг, но на практика уредите са
снабдени с два кръга)
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom (výkresy zobrazujú iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú
zariadenia vybavené dvomi obvodmi)
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B
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English

Deutsch

Français

Nederlands

1.
2.
3.

Compressor
Non-return valve
Discharge shutoff valve

Verdichter
Rückschlagventil
Vorlaufabsperrventil

Compresseur
Clapet de non retour
Robinet de refoulement

4.

High-pressure safety valve

Hochdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité haute pression

Veiligheidsklep hoge druk

5.
6.
7.

Condenser coil
Subcooling section
Axial ventilator

Verflüssigerregister
Unterkühlungssektion
Axialventilator

Condensorgroep
Onderkoelingsectie
Axiale ventilator

8.

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

9.

Dehydration filter

10.

Liquid and humidity indicator

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige

Batterie à condensation
Section de sous-refroidissement
Ventilateur axial
Vanne d'isolement de la ligne du
liquide
Filtre déshydrateur

11.

Electronic expansion valve

Indicateur de liquide et humidité

Compressor
Terugslagklep
Persafsluiter

Afsluiter vloeistoflijn
Dehydratatiefilter
Vloeistof- en
vochtigheidsindicator

Español

Italiano

Compresor
Válvula de no retorno
Grifo de salida
Válvula de seguridad de alta
presión
Batería condensadora
Sección de subenfriamiento
Ventilador axial
Válvula de corte de la línea del
líquido
Filtro deshidratador

Indicatore di liquido e umidità
Valvola di espansione
elettronica
Valvola solenoide per iniezione
di liquido
Evaporatore
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Economizzatore
Valvola solenoide
economizzatore
Valvola di espansione
termostatica economizzatore

Elektronisches Expansionsventil

Détendeur électronique

Elektronisch expansieventiel

Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Verdampfer

Magneetklep voor
vloeistofinjectie
Verdamper

Aanzuiging afsluitklep
Dienstluikje
Aansluiting uitgang water
Aansluiting ingang water
Economiser

12.

Liquid injection solenoid valve

13.

Evaporator

14.

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

15.
16.
17.
18.
19.

Suction shutoff valve
Service port
Water outlet connection
Water inlet connection
Economiser

Absperrventil Saugleitung
Wartungsklappe
Anschluss Wasserauslauf
Anschluss Wasserzulauf
Economiser

Vanne solénoïde pour injection du
liquide
Evaporateur
Soupape de sécurité à basse
pression
Robinet d'aspiration
Port de maintenance
Connexion sortie eau
Connexion entrée eau
Economiseur

20.

Economiser solenoid valve

Solenoidventil Economiser

Vanne solénoïde économiseur

Magneetklep economiser

Válvula solenoide economizador

21.

Economiser thermostatic
expansion valve

Thermostatisches
Expansionsventil Economiser

Détendeur thermostatique
économiseur

Válvula de expansión
termostática del economizador
Sonda de temperatura en
aspiración
Transductor de baja presión
Transductor de presión del
aceite
Transductor de alta presión
Aceite/sensor de temperatura
de descarga
Presostato de alta presión
Sonda de temperatura de
entrada del agua
Sonda de temperatura de salida
del agua

ST1

Suction temperature probe

Ansaugtemperaturfühler

Sonde de température aspiration

WL1

Low-pressure transducer

Niederdrucksensor

Transducteur basse pression

Thermostatisch
expansieventiel economiser
Temperatuursonde
aanzuiging
Omzetter lage druk

WO1.

Oil pressure transducer

Öldrucksensor

transducteur pression de l'huile

Omzetter oliedruk

WH1.

High-pressure transducer
Discharge temperature sensor/
Oil
High-pressure pressure switch
Water entering temperature
probe
Water leaving temperature
probe

Hochdrucksensor

Omzetter hoge druk

Maximum-Druckwächter

Transducteur haute pression
Huile/capteur température de
vidange
Pressostat haute pression

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperaturfühler
Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Öl/Auslasstemperaturfühler

Olie/sensor uitlaattemperatuur
Drukregelaar hoge druk
Temperatuursonde
watertoevoer
Temperatuursonde
wateruitlaat

Valvola isolante linea del liquido
Filtro deidratatore

Indicador de líquido y humedad
Válvula de expansión
electrónica
Válvula solenoide para
inyección de líquido
Evaporador
Válvula de seguridad de baja
presión
Grifo de aspiración
Portillo para asistencia
Conexión de la salida de agua
Conexión de la entrada de agua
Economizador

Veiligheidsklep lage druk

Compressore
Valvola di non ritorno
Rubinetto di mandata
Valvola di sicurezza alta
pressione
Batteria condensante
Sezione di sottoraffreddamento
Ventilatore assiale

Sonda temperatura aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Trasduttore pressione olio
Trasduttore alta pressione
Olio/sensore temperatura di
scarico
Pressostato alta pressione
Sonda temperatura ingresso
acqua
Sonda temperatura uscita acqua
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Ελληνικά

Português

Συµπιεστής
Βαλβίδα ελέγχου

Compressor
Válvula de não retorno

Στρόφιγγα ροής

Torneira de mandada

Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης

Válvula de segurança de
alta pressão

5.
6.

Μπαταρία συµπύκνωσης

7.
8.

Ανεµιστήρας άξονα

Bateria condensante
Secção de
subarrefecimento
Ventilador axial
Válvula isolante da linha
do líquido
Filtro desidrator
Indicador de líquido e
humidade

1.
2.
3.
4.

9.
10.

Τµήµα subcooling
Βαλβίδα µόνωσης γραµµής υγρού
Φίλτρο αφύγρανσης
∆είκτης υγρού και υγρασίας

11.
Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης

Válvula de expansão
eletrónica

12.

Σωληνοειδής βαλβίδα για την έγχυση
υγρού

Válvula solenóide para
injeção de líquido

13.
14.

Εξατµιστής

Evaporador

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης

Válvula de segurança a
baixa pressão

15.

Βρύση αναρρόφησης

Torneira de aspiração

16.
17.

Πόρτα βοήθειας

18.

Σύνδεση εισόδου νερού

19.
20.

Μονάδα εξοικονόµησης ενέργειας
Σωληνοειδής βαλβίδα µονάδας
εξοικονόµησης ενέργειας

21.

Βαλβίδα θερµοστατικής επέκτασης
εξοικονόµησης ενέργειας

ST1

Αισθητήρας αναρρόφησης
θερµοκρασίας

WL1

Μετατροπέας χαµηλής πίεσης

WO1.

Μετατροπέας πίεσης λαδιού

WH1.

Μετατροπέας υψηλής πίεσης

WD1.

Λάδι/αισθητήρα εξόδου
θερµοκρασίας

Porta para assistência
Conexão para saída de
água
Conexão para entrada de
água
Economizador
Válvula solenóide
economizador
Válvula de expansão
termostática do
economizador
Sonda da temperatura de
aspiração
Transdutor de baixa
pressão
Transdutor de pressão do
óleo
Transdutor de alta
pressão
Óleo/sensor temperatura
de descarga

F13.

Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης

Pressóstato alta pressão

WIE.

Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου
νερού

Sonda de temperatura da
entrada da água
Sonda de temperatura da
saída da água

WOE.

Σύνδεση εξόδου νερού

Русский
Компрессор
Обратный клапан
Отсечной клапан на
нагнетании
Предохранительный
клапан по высокому
давлению
Конденсатор
Секция
переохлаждения
Осевой вентилятор
Отсечной клапан
гидравлической линии
Фильтр-осушитель
Индикатор влажности
Электронный
расширительный
клапан
Соленоидный клапан
впрыскивания
жидкости
Испаритель
Предохранительный
клапан по низкому
давлению
Отсечной клапан на
всасывании
Смотровой люк

Swedish
Kompressor
Backventil

Norsk

Finnish

Kompressor
Tilbakeslagsventil
Avstengningsventil på
utløp

Kompressori
Takaiskuventtiili
Poiston
tyhjennysventtiili

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for
høytrykk

Korkeapaine
turvaventtiili

Tryckavstängningsventil

Połyskk

Čech

SpręŜarka
Zawór zwrotny

Kompresor
Zpětný ventil

Zawór tłoczny

Výtlačný kohoutek

Zawór bezpieczeństwa
wysokiego ciśnienia

Bezpečnostní ventil
vysokého tlaku
Kondenzační baterie
Část podchlazovac.
zařízení
Axiální ventilátor
Izolační kohoutek linie
kapaliny
Filtr dehydrátoru
Ukazatel kapaliny a
vlhkosti

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

WęŜownica skraplacza

Underkylningssektion

Underkjølingseksjon

Alijäähdytyksen osa

Sekcja dochładzania

Axialfläkt
Isoleringsventil
vätskeledning
Avfuktningsfilter

Aksialventilator
Avstengningsventil på
flytende linje
Avfuktningsfilter
Væske- og fuktighetsseglass

Aksiaalipuhallin
Nestelinjan
eristysventtiili
Kuivaussuodatin

Wentylator osiowy
Zawór odcinający linię
płynu
Filtr odwadniacza

Neste- ja kosteusmittari

Wskaźnik płynu i wilgoci

Elektronisk
expansionsventil

Elektronisk
ekspansjonsventil

Elektroninen
paisuntaventtiili

Elektroniczny zawór
rozpręŜny

Expanzní elektronický
ventil

Magnetventil för
vätskeinjicering

Magnetventil for
væskeinjeksjon

Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen

Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu

Solenoidní ventil pro
vstřikování kapaliny

Förångare

Evaporator

Höyrystin

Parownik

Evaporátor

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Matalapaine
turvaventtiili

Zawór bezpieczeństwa
niskiego ciśnienia

Bezpečnostní ventil
nízkého tlaku

Imuhana

Zawór ssawny

Nasávací kohoutek

Huoltoluukku

Drzwiczki serwisowe

Servisní dvířka

Vätske- och fuktvisare

Servicelucka

Avstengningsventil på
innløp
Serviceluke

Выход воды

Anslutning vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Veden ulostuloliitos

Podłączenie odpływu wody

Zapojení výstup vody

Вход воды

Anslutning vatteninlopp

Forbindelse for vanninnløp

Veden sisäänmenoliitos

Podłączenie dopływu wody

Zapojení vstup vody

Экономайзер
Соленоидный клапан
экономайзера
Термостатический
расширительный
клапан экономайзера
Датчик температуры
на всасывании
Датчик низкого
давления
Датчик давления
масла
Датчик высокого
давления
Датчик температуры
масла на нагнетании
Реле высокого
давления
Датчик температуры
воды на входе
Датчик температуры
воды на выходе

Kylring

Fødevannsforvarmer
Magnetventil for
fødevannsforvarmer
Termostatisk
ekspansjonsventil for
fødevannsforvarmer

Säästöyksikkö
Säästöyksikön
solenoidiventtiili
Säästöyksikön
termostaattinen
paisuntaventtiili

Ekonomizer
Elektromagnetyczny zawór
ekonomizera

Ekonomizátor
Solenoidní ventil
ekonomizátoru
Tepelný expanzní ventil
ekonomizátoru

Sond sugtemperatur

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Lågtrycksomvandlare

Lavtrykksomformer

Matalapaineanturi

Oljetrycksomvandlare

Oljetrykkomformer

Öljypaineanturi

Sugavstängningsventil

Magnetventil kylring
Termostatisk
expansionsventil kylring

Högtrycksomvandlare

Høytrykksomformer

Korkeapaineanturi

Utsläppstemperatursenso
r/ Olja

Utladetemperatur
sensor/olje

Poistolämpötilan
öljy/anturi

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Temperatursond
inloppsvatten
Temperatursond
utloppsvatten

Temperaturføler for vann i
inngang
Temperaturføler for vann i
utgang

Veden sisäänmenon
lämpötila-anturi
Ulostulevan veden
lämpötila-anturi

Termostatyczny zawór
rozpręŜny ekonomizera
Sonda temperatury
zasysania
Przetwornik niskiego
ciśnienia
Przetwornik ciśnienia oleju
Przetwornik wysokiego
ciśnienia
Olej/czujnik temperatury
odprowadzania
Presostat wysokiego
ciśnienia
Sonda temperatury
dopływu wody
Sonda temperatury
odpływu wody

Tepelná sonda nasávání
Transduktor nízkého tlaku
Transduktor tlaku oleje
Transduktor vysokého tlaku
Olej/senzor teploty na
odvodu
Presostat vysokého tlaku
Tepelná sonda vstup vody
Tepelná sonda vstup vody
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Hrvat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ST1
WL1
WO1.
WH1.
WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Kompresor
Ventil za spriječavanje vraćanja
Ulazna slavina
Sigurnosni ventil visoki pritisak
Kondenzacijska baterija

Magyar
Kompresszor
Visszacsapó szelep
Befolyó elzáró csap
Biztonsági szelep nagy
nyomás
Kondenzáló egység

Român

Slovenski

Български

Valvă de siguranŃă înaltă presiune

Visokotlačni varnostni ventil

Baterie de condensare

Kondenzacijsko navitje

Компресор
Задържащ клапан
Кран за подаване
Предпазен клапан високо
налягане
Кондензираща батерия

Compresor
Valvă unidirecŃională
Robinet evacuare

Kompresor
Nepovratni ventil
Odvodni ventil

Sekcija za podrashlañivanje

Túlhőtı egység

SecŃiune de subrăcire

Podhlajeni del

Модул за свръхохлаждане

Aksijalni ventilator

Tengelyirányú ventilátor

Ventilator axial

Aksialni ventilator

Izolacijski ventil linija tekućine

Folyadék izoláló szelep

Valvă izolare linie de lichid

Izolacijski ventil tekočinske linije

Filtar za odstranjivanje vlage

Víztelenítı szőrı
Folyadék és nedvesség
mutató
Elektromos
szabályozószelep
Folyadék befecskendezı
szolenoid szelep
Párologtató
Biztonsági szelep
alacsony nyomás
Elszívó zárócsap
Szerviz ajtó
Vízleeresztı csatlakozás
Víz bemeneti csatlakozás
Elıhőtı (economiser)
Elıhőtı (economiser)
szolenoid szelep
Elıhőtı (economser)
hıszabályozó szelep
Elszívási
hımérsékletmérı szonda
Kis nyomás transzduktor
Olajnyomás transzduktor
Nagy nyomás
transzduktor
Olaj/ kimeneti
hımérséklet érzékelı
Nagy nyomás
nyomáskapcsoló
Bemeneti vízhımérséklet
mérı szonda
Kimeneti vízhımérséklet
mérı szonda

Filtru deshidrator

Sušilni filter

Indicator de lichid şi umiditate

Indikator tekočine in vlage

Indikator tekućine i vlažnosti
Ventil elektronske ekspanzije
Ventil solenoid za ubrizgavanje
tekućine
Isparivač
Sigurnosni ventil na niskom pritisku
Usisna slavina
Vratašca za servisiranje
Priključak izlaz vode
Priključak ulaz vode
Ekonomizator
Ventil solenoid ekonomizator
Ventil za termostatičku ekspanziju
ekonomizatora
Temperaturna sonda usisa
Transduktor nizak pritisak
Transduktor pritisak ulja
Transduktor visoki pritisak
Ulje/senzor temperatura odsisa
Mjerač pritiska visoki pritisak
Temperaturna sonda ulaz vode
Temperaturna sonda izlaz vode

Valvă solenoidă economizor

Magnetotermični ventil grelnika

Valvă de expansiune termostatică
economizor

Traductor presiune joasă
Traductor presiune ulei

Termostatski ekspanzijski ventil
grelnika
Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
Nizkotlačni pretvornik
Pretvornik oljnega tlaka

Вентилатори за извеждане
Изолиращ клапан линия на
течността
Дехидриращ филтър
Индикатор за течност и
влажност
Клапан за електронно
разширение
Клапан зареждане за
инжектиране на течност
Изолатор
Предпазен клапан за ниско
налягане
Кран за засмукване
Обслужващ люк
Връзка изход вода
Връзка вход вода
Топлообменник
Клапан зареждане
топлообменник
Клапан термостатично
разширение топлообменник
Температурна сонда за
засмукване
Конвертор ниско налягане
Конвертор налягане на маслото

Traductor înaltă presiune

Visokotlačni pretvornik

Конвертор високо налягане

Valvă de expansiune electronică

Elektronski ekspanzijski ventil

Valvă solenoidă pentru injecŃia
lichidului
Vaporizator

Elektromagnetni ventil za vbrizg
tekočine
Izparilnik

Valvă de siguranŃă joasă presiune

Nizkotlačni varnostni ventil

Robinet de aspiraŃie
Uşă pentru asistenŃă
Conexiune ieşire apă
Conexiune intrare apă
Economizor

Sesalni ventil
Servisna vrata
Priključek za odvod vode
Priključek za dovod vode
Grelnik

Sondă de temperatură aspiraŃie

Масло/сензор
температура на отвеждане
Контактор ограничител високо
налягане

Slovenský
Kompresor
Spätný ventil
Výtlačný kohútik
Bezpečnostný ventil vysokého
tlaku
Kondenzačná batéria
Časť podchlazovac.
zariadenia
Axiálny ventilátor
Izolačný kohútik línie
kvapaliny
Filter dehydrátora
Ukazovateľ kvapaliny a
vlhkosti
Expanzný elektronický ventil
Solenoidný ventil pre
vstrekovanie kvapaliny
Evaporátor
Bezpečnostný ventil nízkeho
tlaku
Nasávací kohútik
Servisné dvierka
Zapojenie výstup vody
Zapojenie vstup vody
Ekonomizátor
Solenoidný ventil
ekonomizátora
Tepelný expanzný ventil
ekonomizátora
Tepelná sonda nasávania
Transduktor nízkeho tlaku
Transduktor tlaku oleja
Transduktor vysokého tlaku

Ulei/ senzor temperatură evacuare

Olje/senzor odvodne temperature

Presostat înaltă presiune

Visokotlačni presostat

Olej/senzor teploty na odvode

Sondă temperatură apă intrare

Sonda temperature vhodne vode

Температурана сонда вход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură apă ieşire

Sonda temperature izhodne vode

Температурна сонда изход вода

Tepelná sonda vstup vody

Presostat vysokého tlaku
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A - Piping diagram for not economised unit with heat recovery ; B - Piping diagram for economised unit with heat recovery (pictures show one circuit only even if units have two
circuits)
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser mit Wärmerückgewinnung; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser und Wärmerückgewinnung (die Bilder
zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die Einheiten jedoch zwei Kreisläufe)
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur avec récupération de chaleur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur et récupération de chaleur (les images
représentent un seul circuit, mais les unités comporte en réalité deux cirucuits)
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser met warmterecuperatie; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser en warmterecuperatie (de afbeeldingen tonen
één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de groepen uitgerust met twee circuits)
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador con recuperador de calor; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador y recuperador de calor (las
imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las unidades tienen dos)
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore con recupero di calore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore e recupero di calore (le immagini mostrano un
solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate di due circuiti)
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας µε ανάκτηση θερµότητας, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε σύστηµα εξοικονόµησης
ενέργειας και ανάκτηση θερµότητας (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα)
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador com recuperação de calor; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador e recuperação de calor (as imagens
mostram somente um circuito mas, na verdade, as unidades são dotadas de dois circuitos).
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера и с утилизатором тепла; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером и с
утилизатором тепла (на рисунках показан только один контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными)
A – Hydraulschema för enheter utan kylring med värmeåtervinning; B - Hydraulschema för enheter med kylring och värmeåtervinning (bilderna visar en enda krets, men i själva
verket är enheterna försedda med två kretsar)
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer med varmegjenvinning; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer og varmegjenvinning (bildene viser kun
en krets selv om enhetene har to kretser)
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle lämmöntalteenotolla; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle ja lämmöntalteenotto (kuvat näyttävät
yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on varustettu todellisesti kahdella piirillä)
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera z odzyskiwaniem energii; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem z odzyskiwaniem energii (rysunki
przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości posiadają dwa obiegi)
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru s rekuperací tepla; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem a s rekuperací tepla (výkresy zobrazují pouze
jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou zařízení vybavena dvěma obvody)
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora sa povratom topline; B - Hidraulična shema za cjelinu sa ekonomizatorom i sa povratom topline ((slike prikazuju samo jedan
krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva kruga)
A - Hidraulika kapcsolási rajz a hıvisszanyerıvel ellátott de elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser)
és hıvisszanyerıvel ellátott berendezésekhez (a rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek)
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor cu recuperare căldură; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor şi recuperare căldură (imaginile arată doar un circuit,
dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două circuite)
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika z rekuperacijo toplote; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom in rekuperacijo toplote (slike prikazujejo en sam tokokrog, v
resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma)
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник с топлинна енергия; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник и топлинна енергия(снимките показват само
един кръг, но на практика уредите са снабдени с два кръга)
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra s rekuperáciou tepla; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom a s rekuperáciou tepla (výkresy zobrazujú
iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú zariadenia vybavené dvomi obvodmi)
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English
1.
2.
3.
4.
5.

Deutsch

Français

Nederlands

Compressor
Non-return valve
Discharge shutoff valve
High-pressure safety valve
Condenser coil
Built-in undercooling section

Verdichter
Rückschlagventil
Vorlaufabsperrventil
Hochdruck-Sicherheitsventil
Verflüssigerregister

Axial ventilator
Liquid line isolating tap

Axialventilator
Absperrhahn der Flüssigkeitsleitung

Dehydration filter
Liquid and humidity indicator
Electronic expansion valve
Liquid injection solenoid valve

Heat recovery exchanger

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsanzeige
Elektronisches Expansionsventil
Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Direktexpansionsverdampfer
Niederdruck-Sicherheitsventil
Absperrventil Saugleitung
Wartungsklappe
Anschluss Wasserauslauf
Anschluss Wasserzulauf
Zusätzlicher Unterkühler (oder
Economiser)
Solenoidventil für zusätzlichen
Unterkühler (oder Economiser)
Thermostatisches Expansionsventil für
zusätzlichen Unterkühler (oder
Economiser)
Wärmetauscher für Rückgewinnung

Compresseur
Clapet de non retour
Robinet de refoulement
Soupape de sécurité haute pression
Batterie à condensation
Section de sous-refroidissement
intégrée
Ventilateur axial
Robinet d'isolement de la ligne du
liquide
Filtre déshydrateur
Indicateur de liquide et humidité
Détendeur électronique
Vanne solénoïde pour injection du
liquide
Evaporateur à détente directe
Soupape de sécurité à basse pression
Robinet d'aspiration
Port de maintenance
Connexion sortie eau
Connexion entrée eau
Sous-refroidisseur (ou économiseur)
supplémentaire
Vanne solénoïde du sous-refroidisseur
(ou économiseur) supplémentaire
Détendeur thermostatique du sousrefroidisseur (ou économiseur)
supplémentaire
Echangeur de récupération de chaleur

Heat recovery water inlet

Wasserzulauf Wärmerückgewinnung

Entrée eau de récupération de chaleur

Watertoevoer warmterecuperatie

Heat recovery water outlet

Wasserauslauf Wärmerückgewinnung

Sortie eau de récupération de chaleur

Wateruitlaat warmterecuperatie

ST1
WL1
WO1.
WH1.

Suction temperature probe
Low-pressure transducer
Oil pressure transducer
High-pressure transducer

Ansaugtemperaturfühler
Niederdrucksensor
Öldrucksensor
Hochdrucksensor

Sonde de température aspiration
Transducteur basse pression
transducteur pression de l'huile
Transducteur haute pression

Temperatuursonde aanzuiging
Omzetter lage druk
Omzetter oliedruk
Omzetter hoge druk

WD1.

Discharge temperature sensor/ Oil

Öl/Auslasstemperaturfühler

Huile/capteur température de vidange

Olie/sensor uitlaattemperatuur

F13.

High-pressure pressure switch

Maximum-Druckwächter

Pressostat haute pression

Drukregelaar hoge druk

WIE.

Water entering temperature probe

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperatuursonde watertoevoer

Water leaving temperature probe

Temperaturfühler Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

Temperatuursonde wateruitlaat

Heat recovery water entering
temperature probe
Heat recovery water leaving
temperature probe

Temperaturfühler Wasserzulauf
Wärmerückgewinnung
Temperaturfühler Wasserauslauf
Wärmerückgewinnung

Sonde de température de l'entrée d'eau
de récupération de chaleur
Sonde de température de la sortie
d'eau de récupération de chaleur

Temperatuursonde watertoevoer
warmterecuperatie
Temperatuursonde wateruitlaat
warmterecuperatie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

WOE.
WIR.
WOR.

Direct expansion evaporator
Low-pressure safety valve
Suction shutoff valve
Service port
Water outlet connection
Water inlet connection
Additional Subcooler (or economiser)
Additional Subcooler (or economiser)
solenoid valve
Additional subcooler (or economiser)
thermostatic expansion valve

Eingebaute Unterkühlungssektion

Compressor
Terugslagklep
Persafsluiter
Veiligheidsklep hoge druk
Condensorgroep

Español
Compresor
Válvula de no retorno
Grifo de salida
Válvula de seguridad de alta presión
Batería condensadora

Geïntegreerde onderkoelingsectie

Sección de subenfriamiento integrada

Axiale ventilator
Afsluiter van de vloeistoflijn

Ventilador axial
Grifo de corte de la línea del líquido

Dehydratatiefilter
Vloeistof- en vochtigheidsindicator
Elektronisch expansieventiel

Filtro deshidratador
Indicador de líquido y humedad
Válvula de expansión electrónica
Válvula solenoide para inyección de
líquido
Evaporador de expansión directa
Válvula de seguridad de baja presión
Grifo de aspiración
Portillo para asistencia
Conexión de la salida de agua
Conexión de la entrada de agua
Subenfriador (o economizador)
adicional
Válvula solenoide subenfriador (o
economizador) adicional
Válvula de expansión termostática
subenfriador (o economizador)
adicional
Intercambiador del recuperador de
calor
Entrada de agua del recuperador de
calor
Salida de agua del recuperador de
calor
Sonda de temperatura en aspiración
Transductor de baja presión
Transductor de presión del aceite
Transductor de alta presión
Aceite/sensor de temperatura de
descarga
Presostato de alta presión
Sonda de temperatura de entrada del
agua
Sonda de temperatura de salida del
agua
Sonda de temperatura de entrada de
agua del recuperador de calor
Sonda de temperatura de salida de
agua del recuperador de calor

Magneetklep voor vloeistofinjectie
Verdamper met rechtstreekse expansie
Veiligheidsklep lage druk
Aanzuiging afsluitklep
Dienstluikje
Aansluiting uitgang water
Aansluiting ingang water
Extra onderkoeler (of economiser)
Magneetklep extra onderkoeler (of
economiser)
Thermostatisch expansieventiel extra
onderkoeler (of economiser)
Warmtewisselaar warmterecuperatie

D - EIMAC00208-11EU - 9/152

Italiano

Ελληνικά

Português

1.
2.

Compressore
Valvola di non ritorno

Συµπιεστής
Βαλβίδα ελέγχου

3.

Rubinetto di mandata

Στρόφιγγα ροής

Torneira de mandada

Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης

Válvula de segurança de alta
pressão
Bateria condensante
Secção de subarrefecimento
integrada
Ventilador axial
Torneira de isolamento da linha
do líquido
Filtro desidrator
Indicador de líquido e humidade

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valvola di sicurezza alta
pressione
Batteria condensante
Sezione di
sottoraffreddamento integrata
Ventilatore assiale
Rubinetto di isolamento della
linea del liquido
Filtro deidratatore
Indicatore di liquido e umidità
Valvola di espansione
elettronica
Valvola solenoide per
iniezione di liquido
Evaporatore a espansione
diretta
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo

Μπαταρία συµπύκνωσης
Ενσωµατωµένο τµήµα υπόψυξης
Ανεµιστήρας άξονα
Στρόφιγγα µόνωσης της γραµµής
υγρού
Φίλτρο αφύγρανσης
∆είκτης υγρού και υγρασίας

Compressor
Válvula de não retorno

Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης

Válvula de expansão eletrónica

Σωληνοειδής βαλβίδα για την
έγχυση υγρού
Άµεση επέκταση εξατµιστή

Válvula solenóide para injeção
de líquido
Evaporador de expansão direta

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης

Válvula de segurança a baixa
pressão
Torneira de aspiração
Porta para assistência
Conexão para saída de água
Conexão para entrada de água
Subarrefecedor (ou
economizador) adicional

Βρύση αναρρόφησης
Πόρτα βοήθειας
Σύνδεση εξόδου νερού
Σύνδεση εισόδου νερού
Επιπρόσθετο subcooler (ή
economiser)

Valvola solenoide
sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo

Επιπρόσθετο subcooler (ή
economiser)

Válvula solenóide
subarrefecedor (ou
economizador) adicional

Επιπρόσθετη βαλβίδα
θερµοστατικής επέκτασης
subcooler (ή economiser)

Válvula de expansão
termostática subarrefecedor (ou
economizador) adicional

WIR.

Valvola di espansione
termostatica
sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo
Scambiatore recupero di
calore
Ingresso acqua recupero di
calore
Uscita acqua recupero di
calore
Sonda temperatura
aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Trasduttore pressione olio
Trasduttore alta pressione
Olio/sensore temperatura di
scarico
Pressostato alta pressione
Sonda temperatura ingresso
acqua
Sonda temperatura uscita
acqua
Sonda temperatura ingresso
acqua recupero di calore

WOR.

Sonda temperatura uscita
acqua recupero di calore

Μετατροπέας ανάκτησης
θερµότητας
Είσοδος νερού ανάκτησης
θερµότητας
Έξοδος νερού ανάκτησης
θερµότητας
Αισθητήρας αναρρόφησης
θερµοκρασίας
Μετατροπέας χαµηλής πίεσης
Μετατροπέας πίεσης λαδιού
Μετατροπέας υψηλής πίεσης
Λάδι/αισθητήρα εξόδου
θερµοκρασίας
Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης
Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας
ανάκτησης θερµότητας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας
ανάκτησης θερµότητας εξόδου
νερού

Permutador de recuperação de
calor
Entrada da água de
recuperação de calor
Saída da água de recuperação
de calor
Sonda da temperatura de
aspiração
Transdutor de baixa pressão
Transdutor de pressão do óleo
Transdutor de alta pressão
Óleo/sensor temperatura de
descarga
Pressóstato alta pressão
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

20.

21.

22.
23.
24.
ST1
WL1
WO1.
WH1.
WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Русский
Компрессор
Обратный клапан
Отсечной клапан на
нагнетании
Предохранительный клапан
по высокому давлению
Конденсатор
Встроенная секция
переохлаждения
Осевой вентилятор
Отсечной клапан
гидравлической линии
Фильтр-осушитель
Индикатор влажности
Электронный
расширительный клапан
Соленоидный клапан
впрыскивания жидкости
Испаритель прямого
расширения
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Дополнительный
переохладитель (или
экономайзер)
Соленоидный клапан
дополнительного
переохладителя (или
экономайзера)
Термостатический клапан
дополнительного
переохладителя (или
экономайзера)
Теплообменник-рекуператор
Вход воды в рекуператор
тепла
Выход воды из рекуператора
тепла
Датчик температуры на
всасывании
Датчик низкого давления
Датчик давления масла
Датчик высокого давления
Датчик температуры масла на
нагнетании
Реле высокого давления
Датчик температуры воды на
входе
Датчик температуры воды на
выходе
Датчик температуры на входе
воды в рекуператор тепла
Датчик температуры на
выходе воды из рекуператора
тепла

Swedish

Norsk

Finnish

Kompressor
Backventil

Kompressor
Tilbakeslagsventil

Kompressori
Takaiskuventtiili

Tryckavstängningsventil

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

Inbyggd underkylningssektion

Innebygget underkjølingseksjon

Integroitu alijäähdytyksen osa

Axialfläkt

Aksiaalipuhallin
Nestelinjan sulkuhana

Avfuktningsfilter
Vätske- och fuktvisare

Aksialventilator
Avstengningplugg på flytende
linje
Avfuktningsfilter
Væske- og fuktighets-seglass

Kuivaussuodatin
Neste- ja kosteusmittari

Elektronisk expansionsventil

Elektronisk ekspansjonsventil

Elektroninen paisuntaventtiili

Magnetventil för vätskeinjicering

Magnetventil for væskeinjeksjon

Isoleringslock vätskeledning

Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen
Suorapaisunta höyrystin

Förångare direkt kylning

Direkte ekspansjonsevaporator

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Matalapaine turvaventtiili

Sugavstängningsventil
Servicelucka
Anslutning vattenutlopp
Anslutning vatteninlopp

Avstengningsventil på innløp
Serviceluke
Forbindelse for vannutløp
Forbindelse for vanninnløp

Extra underkylare (eller kylring)

Tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Imuhana
Huoltoluukku
Veden ulostuloliitos
Veden sisäänmenoliitos
Ylimääräinen alijäähdytin (tai
säästöyksikkö)

Magnetventil för extra
underkylare (eller kylring)

Magnetventil for
tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Termostatisk expansionsventil
för extra underkylare (eller
kylring)

Termostatisk ekspansjonsventil
for tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Återvinningsvärmeväxlare

Veksler for varmegjenvinning

Vatteninlopp återvinningsvärme

Varmegjenvinning i vanninnløp

Vattenutlopp återvinningsvärme

Varmegjenvinning i vannutløp

Ylimääräinen alijäähdyttimen
(tai säästöyksikkö)
solenoidiventtiili
Ylimääräinen alijäähdyttimen
(tai säästöyksikkö)
termostaattinen paisuntaventtiili
Lämmönvaihdin
lämmöntalteentotolla
Veden sisäänmeno
lämmöntalteenotto
Veden ulostulo
lämmöntalteenotto

Sond sugtemperatur

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Lågtrycksomvandlare
Oljetrycksomvandlare
Högtrycksomvandlare

Lavtrykksomformer
Oljetrykkomformer
Høytrykksomformer

Matalapaineanturi
Öljypaineanturi
Korkeapaineanturi

Utsläppstemperatursensor/ Olja

Utladetemperatur sensor/olje

Poistolämpötilan öljy/anturi

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat
Temperaturføler for vann i
inngang
Temperaturføler for vann i
utgang

Korkeapaine kytkin
Veden sisäänmenon lämpötilaanturi
Ulostulevan veden lämpötilaanturi
Veden sisäänmenon lämpötilaanturi lämmöntalteenotto

Temperatursond inloppsvatten
Temperatursond utloppsvatten
Temperatursond för inlopp
återvinningsvärmevatten

Temperaturføler for
varmegjenvinning i vanninnløp

Temperatursond för inlopp
återvinningsvärmevatten

Temperaturføler for
varmegjenvinning i vannutløp

Veden ulostulon lämpötilaanturi lämmöntalteenotto
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Połyskk
1.
2.
3.

Čech

Român

Slovenski

Български

Kompresor
Nepovratni ventil
Odvodni ventil

Компресор
Задържащ клапан
Кран за подаване

8.

Zawór odcinający linię płynu

9.

Filtr odwadniacza

Filtr dehydrátoru

10.

Wskaźnik płynu i wilgoci

Ukazatel kapaliny a vlhkosti

Pokazivač tekućine i vlažnosti

Folyadék és nedvesség mutató

Indicator de lichid şi umiditate

Indikator tekočine in vlage

Индикатор за течност и влажност

11.

Elektroniczny zawór rozpręŜny
Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu
Parownik z bezpośrednim
rozpręŜeniem
Zawór bezpieczeństwa niskiego
ciśnienia
Zawór ssawny
Drzwiczki serwisowe
Podłączenie odpływu wody
Podłączenie dopływu wody
Dodatkowy dochładzacz (lub
ekonomizer)

Expanzní elektronický ventil
Solenoidní ventil pro vstřikování
kapaliny
Evaporátor s přímou expanzí

Ventil elektronske ekspanzije
Ventil solenoid za ubrizgavanje
tekućine
Isparivač sa direktnom
ekspanzijom
Sigurnosni ventil pod niskim
pritiskom
Slavina za usis
Vratašca za servisiranje
Priključak izlaz vode
Priključak ulaz vode
Podrashlañivač(ili dodatni
ekonomizator)
Ventil solenoid podrashlañivač (ili
dodatni ekonomizator)

Elektromos szabályozószelep
Folyadék befecskendezı szolenoid
szelep
Közvetlen szabályozású párologtató

Valvă de expansiune electronică
Valvă solenoidă pentru injecŃia
lichidului
Vaporizator cu expansiune directă

Elektronski ekspanzijski ventil
Elektromagnetni ventil za vbrizg
tekočine
Izparilnik z direktno ekspanzijo

Клапан за електронно разширение
Клапан зареждане за инжектиране на
течност

6.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

Elektromagnetyczny zawór
dodatkowego dochładzacza
(lub ekonomizera)
Termostatyczny zawór
rozpręŜny dodatkowego
dochładzacza (lub
ekonomizera)
Wymiennik odzyskiwanego
ciepła
Dopływ wody odzyskiwanego
ciepłą
Odpływ wody odzyskiwanego
ciepłą

Bezpečnostní ventil nízkého tlaku
Nasávací kohoutek
Servisní dvířka
Zapojení výstup vody
Zapojení vstup vody
Podchlazovací zařízení(anebo
přídatný ekonomizátor)
Solenoidní ventil podchlazovacího
zařízení (anebo přídatného
ekonomizátoru)

Kompresszor
Visszacsapó szelep
Befolyó elzáró csap

Compresor
Valvă unidirecŃională
Robinet evacuare

Aksijalni ventilator
Slavina za izolaciju linije sa
tekućinom
Filtar za odstranjivanje vlage

5.

Kompresor
Ventil za spriječavanje vraćanja
Ulazna slavina

Magyar

7.

4.

Kompresor
Zpětný ventil
Výtlačný kohoutek
Bezpečnostní ventil vysokého
tlaku
Kondenzační baterie
Integrovaná část
podchlazovacího zařízení
Axiální ventilátor
Izolační kohoutek linie kapaliny

Hrvat

SpręŜarka
Zawór zwrotny
Zawór tłoczny
Zawór bezpieczeństwa
wysokiego ciśnienia
WęŜownica skraplacza
Wbudowana sekcja
dochładzania
Wentylator osiowy

Sigurnosni ventil visoki pritisak

Biztonsági szelep nagy nyomás

Valvă de siguranŃă înaltă presiune

Visokotlačni varnostni ventil

Предпазен клапан високо налягане

Kondenzacijska baterija

Kondenzáló egység

Baterie de condensare

Kondenzacijsko navitje

Кондензираща батерия

Sekcija za podrashlañivanje

Beépített túlhőtı egység

SecŃiune de subrăcire integrată

Vgrajeni podhlajeni del

Модул за свръхохлаждане вградена

Tengelyirányú ventilátor
Folyadék izoláló csap

Ventilator axial
Robinet izolare linie lichid

Aksialni ventilator
Izolacijski ventil za tekočinsko linijo

Вентилатори за извеждане

Víztelenítı szőrı

Filtru deshidrator

Sušilni filter

Дехидриращ филтър

Изолиращ клапан линия на течността

Изолатор с директно изолиране

Biztonsági szelep alacsony nyomás

Valvă de siguranŃă joasă presiune

Nizkotlačni varnostni ventil

Предпазен клапан за ниско налягане

Elszívó zárócsap
Szerviz ajtó
Vízleeresztı csatlakozás
Víz bemeneti csatlakozás
Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser)
Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser) szolenoid szelepe

Robinet de aspiraŃie
Uşă pentru asistenŃă
Conexiune ieşire apă
Conexiune intrare apă
Subrăcitor (sau economizor)
suplimentar
Valvă solenoidă subrăcitor (sau
economizor) suplimentar

Sesalni ventil
Servisna vrata
Priključek za odvod vode
Priključek za dovod vode
Dodatna enota za podhlajevanje (ali
grelnik)
Magnetotermični ventil dodatne enote
za podhlajevanje (ali grelnika)

Кран за засмукване
Обслужващ люк
Връзка изход вода
Връзка вход вода
Свръхоладител (или топлообменник)
допълнителен

Termostatski ekspanzijski ventil
dodatne enote za podhlajevanje (ali
grelnika)

Клапан термостатично разширение
свръхохладител (или топлообменник)
допълнителен

Клапан зареждане свръхохладител (или
топлообменник) допълнителен

Ventil za termostatsku ekspanziju
podrashlañivača(ili dodatnog
ekonomizatora)

Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser) hıszabályozó szelepe

Valvă solenoidă de expansiune
termostatică subrăcitor (sau
economizor) suplimentar

Výměník rekuperace tepla

Izmjenjivač nadoknañivanje
topline
Ulaz vode nadoknañivanje topline

Hıvisszanyerı hıcserélı

Schimbător recuperare căldură

Izmenjevalnik za rekuperacijo toplote

Топлообменник топлинна енергия

Vstup vody rekuperace tepla

Hıvisszanyerı víz bemenet

Intrare apă recuperare căldură

Vhod vode za rekuperacijo toplote

Вход вода топлинна енергия

Vstup vody rekuperácia tepla

Výstup vody rekuperace tepla

Izlaz vode nadoknañivanje topline

Hıvisszanyerı víz kimenet

Evacuare apă recuperare căldură

Izhod vode za rekuperacijo toplote

Изход вода топлинна енергия

Výstup vody rekuperácia tepla

Температурна сонда за засмукване

Tepelná sonda nasávania
Transduktor nízkeho tlaku
Transduktor tlaku oleja
Transduktor vysokého tlaku

ST1

Sonda temperatury zasysania

Tepelná sonda nasávání

Temperarturna sonda usisa

Elszívási hımérsékletmérı szonda

Sondă de temperatură aspiraŃie

WL1
WO1.
WH1.

Przetwornik niskiego ciśnienia
Przetwornik ciśnienia oleju
Przetwornik wysokiego ciśnienia
Olej/czujnik temperatury
odprowadzania
Presostat wysokiego ciśnienia
Sonda temperatury dopływu
wody
Sonda temperatury odpływu
wody
Sonda temperatury dopływu
wody odzyskiwanego ciepła
Sonda temperatury odpływu
wody odzyskiwanego ciepła

Transduktor nízkého tlaku
Transduktor tlaku oleje
Transduktor vysokého tlaku

Transduktor nizak pritisak
Transduktor pritisak ulja
Transduktor visoki pritisak

Kis nyomás transzduktor
Olajnyomás transzduktor
Nagy nyomás transzduktor

Traductor presiune joasă
Traductor presiune ulei
Traductor înaltă presiune

Olej/senzor teploty na odvodu

Ulje/senzor temperature odvoda

Olaj/ kimeneti hımérséklet érzékelı

Ulei/ senzor temperatură evacuare

Olje/senzor temperature v odvodu

Presostat vysokého tlaku

Mjerač pritiska visoki pritisak

Nagy nyomás nyomáskapcsoló
Bemeneti vízhımérséklet mérı
szonda
Kimeneti vízhımérséklet mérı
szonda
Hıvisszanyerı víz bemeneti
hımérsékletét mérı szonda
Hıvisszanyerı víz kimeneti
hımérsékletét mérı szonda

Presostat înaltă presiune

Visokotlačni presostat

Конвертор ниско налягане
Конвертор налягане на маслото
Конвертор високо налягане
Масло/сензор
температура на отвеждане
Контактор ограничител високо налягане

F13.
WIE.
WOE.
WIR.
WOR.

Filter dehydrátora
Ukazovateľ kvapaliny a
vlhkosti
Expanzný elektronický ventil
Solenoidný ventil pre
vstrekovanie kvapaliny
Evaporátor s priamou
expanziou
Bezpečnostný ventil nízkeho
tlaku
Nasávací kohútik
Servisné dvierka
Zapojenie výstup vody
Zapojenie vstup vody
Podchlazovacie zariadenie
(alebo prídavný ekonomizátor)
Solenoidný ventil
podchlazovacieho zariadenia
(alebo prídavného
ekonomizátora)
Tepelný expanzný ventil
podchlazovacieho zariadenia
(alebo prídavného
ekonomizátora)
Výmenník rekuperácie tepla

Tepelný expanzní ventil
podchlazovacího zařízení (anebo
přídatného ekonomizátoru)

Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
Nizkotlačni pretvornik
Pretvornik oljnega tlaka
Visokotlačni pretvornik

WD1.

Slovenský
Kompresor
Spätný ventil
Výtlačný kohútik
Bezpečnostný ventil vysokého
tlaku
Kondenzačná batéria
Integrovaná časť
podchlazovacieho zariadenia
Axiálny ventilátor
Izolačný kohútik línie kvapaliny

Tepelná sonda vstup vody

Temperarturna sonda ulaza vode

Tepelná sonda vstup vody

Temperarturna sonda izlaza vode

Tepelná sonda vstup vody
Rekuperace tepla
Tepelná sonda výstup vody
Rekuperace tepla

Temperarturna sonda ulaza vode
nadoknañivanje topline
Temperaturna sonda izlaza vode
nadoknañivanje topline

Olej/senzor teploty na odvode
Presostat vysokého tlaku

Sondă temperatură apă intrare

Sonda temperature vhodne vode

Температурана сонда вход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură apă ieşire

Sonda temperature izhodne vode

Температурна сонда изход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură intrare apă
recuperare căldură
Sondă temperatură ieşire apă
recuperare căldură

Sonda temperature vhodne vode za
rekuperacijo toplote
Sonda temperature izhodne vode za
rekuperacijo toplote

Температурана сонда вход вода
топлинна енергия
Температурна сонда изход вода
топлинна енергия

Tepelná sonda vstup vody
Rekuperácia tepla
Tepelná sonda výstup vody
Rekuperácia tepla
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EREDETI ANGOL NYELVŐ 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 ELİTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN
ÚTMUTATÓT.
A NEM MEGFELELİ BESZERELÉS ÁRAMÜTÉST,
RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST, TÜZET VAGY MÁS
KÁROKAT ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
A
BERENDEZÉST
CSAK
SZAKEMBER/TECHNIKUS
SZERELHETI BE.
A BERENDEZÉS BEINDÍTÁSÁT CSAK MEGFELELİ
SZAKÉRTELEMMEL ÉS ENGEDÉLLYEL RENDELKEZİ
SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK.
A MŐVELETEKET A HELYI TÖRVÉNYEKNEK ÉS
SZABÁLYOZÁSOKNAK MEGFELELİEN KELL ELVÉGEZNI.
AMENNYIBEN A JELEN ÚTMUTATÓ BÁRMELY RÉSZE NEM
LENNE EGYÉRTELMŐ A BERENDEZÉS BESZERELÉSE ÉS
BEINDÍTÁSA SZIGORÚAN TILOS.
KÉRDÉSEK
ESETÉN
ILL.
TANÁCSOKÉRT
ÉS
INFORMÁCIÓKÉRT
FODULJON
A
GYÁRTÓ
KÉPVISELİJÉHEZ.

Leírás
Az ön által vásárolt "léghőtéses folyadékhőtı" egy olyan berendezés,
amelyet víz (vagy víz és glikol) hőtésére terveztek az alábbi üzemi
tartományokon belül. A berendezés mőködése a fordított Carnot ciklus
részeire (kompresszió, kondenzáció és a gız elpárolgása) alapul. A
legfontosabb alkotóelemek:
Csavarkompresszor a hőtı gız nyomásának növelésére a párolgási
nyomásról a kondenzációs nyomásra.
Párologtató, ahol az alacsony nyomású hőtıfolyadék elpárológ, és
ezzel hőti a vízet.
Kondenzátor, ahol a nagy nyomású gáz kondenzálódik, és egy
léghőtéses hıcserélı segítségével leadja a légkörbe a lehőtött vízbıl
eltávolított hıt.
Szabályozószelep, amely lehetıvé teszi a kondenzált folyadék
nyomásának csökkentését a kondenzációs nyomásról a párolgási
nyomásra.

Álatános információk

Amennyiben az útmutatóban szereplı és a berendezés dokumentumai
által tartalmazott adatok között eltérések lennének, a berendezés
dokumentumaiban szereplı adatok az irányadóak. Ha kérdése merülne
fel, forduljon a gyártó képviselıjéhez.
A jelen útmutató célja, hogy a berendezést beszerelı szakember és a
berendezés kezelıje biztosíthassák a berendezés megfelelı 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 jegyzıkönyvben
szereplı összes alkatrészt ellenırizze.
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 képviselıjét, és lehetıség szerint
mellékeljen fényképeket is, amelyek segítségével tisztázható a felelısség
kérdése.
A kárt ne javítsa ki, amíg a szállítást végzı cég képviselıje nem ellenırizte
a berendezést.
A berendezés beszerelése elıtt ellenırizze, hogy modell és a címkén
jelzett feszültségérték megfelelıek. A berendezés átvételét követıen az
esetleges károkért a gyártó nem vonható felelısségre.

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

Minden berendezést kapcsolási rajzokkal, hitelesített rajzokkal,
azonosító címkével; és megfelelıségi nyilatkozattalszállítunk;
ezek tartalmazzák az ön által vásárolt berendezés minden mőszaki
adatát. EZEKET AZ ÚTMUTATÓ ALAPVETİ ÉS SZERVES
RÉSZEKÉNT KELL KEZELNI.
Ábra 1 – Az elektromos burokaltokra elhelyezett címkék értelmezése

A címke értelmezése
1 – Nem győlékony 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
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Ábra 2 – Üzemi tartomány

Külsı hımérséklet (°C)

KOMP. CSAK MAX. TERHELÉS MELLETT
A vonal felett
(ICE üzemmód)

Szükség van a lapátok
modulációjára
(18°C küls ı hımérséklet
alatt
3-nál
kevesebb
ventilátoron, 10°C küls ı
hımérséklet alatt 3 vagy
több ventilátoron)

Sebesség
szabályozó
szükséges
(-10°C
alatti
küls ı
hımérséklet)

Glikolos
mőködés
(a
párológtatóból kilépı víz
hımérséklete kevesebb
mint 4°C)

Párologtatóból kilépı víz kımérséklete (°C)

Biztonság
A berendezést rögzítse szilárdan a talajhoz.
Az alábbi szabályok betartása alapvetı fontosságú:
−
A berendezést csak az alaphoz rögzített sárgával jelölt
emelıpontok használatával emelje fel.
−
A fıkapcsoló kinyitása és az áramellátás megszüntetése elıtt a
berendezés elektromos részeihez nyúlni tilos.
−
A megfelelı védıszigetelés 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 megfelelı védıfelszerelést.
−
Mielıtt a hőtılapátokon és/vagy a kompresszorokon karbantartási
munkálatokat végezne, nyissa ki a fıkapcsolót, 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 szőrıt a hıcserélı bemenete elé.
−
A berendezés biztonsági szelepekkel van ellátva mind a hőrıkör
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 képezı irányító pult
kezelési útmutatójának utasításait.
Tanácsos a berendezés beszerelését és karbantartását más személyek
jelenlétében végezni. Balesetek vagy felmerülı problémák esetén az
alábbi módón járjon el:
- İrizze meg a nyugalmát
- Ha a beszerelés helye rendelkezik vészjelzı gombbal, nyomja meg.
- A sérült személyt vigye a berendezéstıl távol meleg helyre, és
fektesse pihenı pozícióba
- Lépjen haladéktalanul kapcsolatba az épületben tartózkodó
biztonsági felelıssel, vagy a sürgısségi szolgálat embereivel.
- A sérült személy mellett maradva várja meg az orvosi segítséget
- Az elsısegélyt 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
folyadékhőtınek alkalmatlan hely).
Zaj
A berendezés által keltett zaj elsısorban a kompresszorok és a ventilátor
lapátok forgásából származik.
Az egyes modellek által kibocsátott zajszint az eladáskor átadott
dokumentációban kerül feltüntetésre.
Ha berendezést megfelelıen szerelik be, megfelelıen használják és
rendszeresen karbantartják, a berendezés által kibocsátott zajaszint nem
jelent kockázati tényezıt, így nincs a berendezés mellett tartósan
dolgozók számára speciális védıfelszerelésre.
Különleges zajkibocsátási szintet igénylı beszerelés esetén szükség
lehet zajszint csökkentı 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 szállítójármőrıl való fel- és lerakodás esetén megengedett.
Rögzítse a berendezést a szállítójármővön úgy, hogy a berendezés ne
mozdulhasson el, és ne okozzon károkat. Járjon el kellı körültekintéssel,
hogy a szállítás, fel- és lerakodás során a berendezés egyetlen része se
essen le.
A berendezés minden eleme rendelkezik sárga színnel jelölt
emelıpontokkal. A berendezés felemeléséhez csak ezek a pontok
használahtóak a 3 ábrán látható utasításoknak megfelelıenFigure 3
A teljes biztonság érdekében használjon a berendezés súlyának
megfelelı teherbírású köteleket és távtartó rudakat. Ellenırizze a
berendezés súlyát a berendezésen elhelyezett címkén.
A berendezsét a lehetı legnagyobb körültekintéssel emelje fel, követve a
címke felemelésre vonatkozó utasításait. A berendezést lassan emelje
fel annélkül, hogy a berendezés megdılne.
Felállítás és összeszerelés
A berendezést kültéri használatra tervezték (teraszon vagy talajon),
amennyiben a beszerelés helye mentes azon akadályoktól, amelyek
csökkenthetik a kondenzáló egységekbe jutó levegı mennyiségét.
A berendezést nagy teherbírású sík felületen állítsa fel. Ha a berndezést
teraszon vagy tetın kívánja felállítani, szükség lehet súlyelosztó
gerendák alkalmazására.
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Ábra 3 – A berendezés felemelése
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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 megközelíthetı
helyre állítja fel, tanácsos a konenzátor és a kompresszor köré
védırácsot emelni.
A jobb teljesítmény biztosítása érdekében, kövesse az alábbi tanácsokat
és utasításokat:
− Kerülje el a levegı visszaforgatását.
− Biztosítsa, hogy nincs a berendezés környékén olyan nagyobb
akadály, amely meggátolhatja a megfelelı levegıáramlást.
− A zaj és vibráció csökkentése érdekében gyızıdjön meg arról, hogy
az alap elég szilárd.
− Annak elkerülése érdekében, hogy a kondenzátor egységek porral
szennyezıdjenek, ne állítsa fel a berendezést különösen poros
környezetben.
− A rendszerben lévı víznek különösen nagy tisztasági fokúnak kell
lennie: távolítsa el az olaj és rozsdamaradványokat. A berendezés
bemeneti csöveére szereljen be egy víztisztító szőrıt.
Minimális térszükséglet
A kondenzáló egységek megfelelı levegıelláttása érdekében tartsa be a
minimális térkövetelményeket.
Amikor a berendezés felállításához kiválasztja a megfelelı helyet, vegye
figyelembe az alábbi tényezıket:
−
Kerülje el a levegı visszaforgatását
−
Biztosítson a léghőtésés kondenzátor számára megfelelı
levegıellátást.
A fenti tényezık növelhetik a kondenzációs nyomást, amely az
energiafelhasználás hatékonyságának csökkenéséhez, tehát a hőtés
hatékonyságának csökkenéséhez vezet.
Biztosítani kell, hogy a késıbbi karbantatási munkálatok elvégzéséhez
elegendı hely álljon rendelkezésre a berendezés midnen oldalán.
Biztosítsa, hogy a levegı függıleges 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. függıleges akadályoktól az ajánlottnál
kisebb távolságra állítja fel, a meleg levegı visszaforgatás és/vagy a

léghőtéses kondenzátor nem megfelelı levegıellátás olyan együttese
léphet fel, amely csökkentheti a berendezés teljesítményét és
hatékonyságát.
Minden esetben a mikroprocesszor lehetıvé teszi, hogy a berendezés
alkalmazkodjon az új mőködési körülményekhez, midnenkor biztosítva a
körülmények által megengedett maximális teljesítményt (akkor is,
hogyha az oldalsó távolságok az ajánlottnál kisebbek) kivéve ha a
mőködési 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 képviselıjéhez.
Zajvédelem
Amikor a zajkibocsátás ellenırzése fokozott jelentıséggel bír, fordítson
különös figyelmet a berendezés alapjának szigetelésére. Ehhez szerelje
fel a megfelelı rezgéscsökkentı elemeket (opciós kiegészítı). A
vízvezeték csatlakozásaira is szereljen fel felxibilis csatlakozókat.
Vízvezetékek
A vízvezetékeket a lehetı legkevesebb kanyarral és főggıleges
irányváltással kell megtervezni. Így jelentısen csökkenthetıek a
szerelési költségek, és javul a berendezés teljesítménye.
A vízvezetékrendszernek rendelkeznie kell:
1. Vibráció csökkentı szerelékekkel, amelyek csökkentik a rezgés
átadását a berendezéseknek.
2. Izoláló szelepekkel a vízvezetékrendszer berendezésrıl való
leválasztására a karbantartási munkálatok idejére.
3. Kézi vagy automata levegıztetı berendezéssel a rendszer
legmagasabb pontján és leeresztı berendezéssel a
legalacsonyabb ponton.
4. Egy párologtatóval és egy hıvisszanyerı berendezéssel
(fontos, hogy ezeket ne a rendszer legmagasabb pontjára
helyezzék el).
5. Egy megfelelı berendezéssel, amely a vízvezeték renszert
nyomás alatt tartja (szabályozó kád, stb.).
6. Víznyomás- és hımérséklet kijelzıkkel, amelyek segítik a
személyzetet a karbantartási munkálatok során.
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Ábra 4 – minimális térszükséget

.
7. Egy szőrırvel vagy más olyan beredezéssel, amely eltávolítja
a vízbıl a szilárd részecskéket. A szőrı használata
meghosszabbítja a berendezés élettartamát, és segít a
vízvezeték rendszer jó állapotának fenntartásában.
8. A párologtatóban egy elektromosfőtıszál és termosztát van,
amely védelmet biztosít a víz megfagyása ellen –25°C-os
külsı hımérsékletig. A vízvezeték rendszer minden más a
berendezésen kívül található részét védeni kell a fagy ellen.
9. A hıvisszanyerı berendezésbıl öntse ki télen a vizet, kivéve
ha a vízhez a megfelelı arányban etilénglikolt kever.

10.A berendezés cseréje esetén az egész vízvezeték rendszert
ki kell üríteni és meg kell tisztítani az új berendezés
beszerelése elıtt. Az új berendezés beindítása elıtt
ajánlatos a vizet a megfelelı módon kezelni és a szokásos
vizsgálatokat elvégezni.
11.Ha a vízvezetékbe fagyállóként glikolt önt, ügyeljen arra, hogy
az
elszívónyomást csökkentse;
a
berendezés
teljesítménye csökken, és a nyomás esés nı. A gép
minden biztonsági renszerét, pl. fagyálló és a kis nyomás
elleni védelem újra be kell állítani.
12. A vízvezetékek szigetelése elıtt ellenırizze, 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
Hımérséket mérı szonda

5. Izoláló szelep
6. Szivattyú
7. Szőrı

Ábra 6 - Vízvezetékek bekötése a hıvisszanyerı hıcserélıkhöz

1. Manométer
2. Fexibilis csatlakozó
3. Hımérséket mérı szonda

A víz kezelése
A
berendezés
beindítása
elıtt,
tisztítsa
ki
a
vízvezetékrendszert. Piszok, vízkı, rozsdás üledék és egyéb
anyagok lerakódhatnak a hıcserélı belsejében csökkentve a
hıcserélı teljesítményét. Valamint növelheti a nyomás esést,
csökkentve ezzel az átfolyó víz mennyiségét. A víz megfelelı
kezelésével csökkentheti a korrózó, erózió, vízkıképzıdés,

4. Izoláló szelep
5. Szivattyú
6. Szőrı

stb. veszélyét. A megfelelı vízkezelést helyben kell
meghatározni a renszer és a víz tulajdonságai alapján.
A gyártó nem vonható felelısségre a nem megfelelı
vízkezelésbıl származó károkért vagy a berendezés elégtelen
mőködéséért.

Táblázat 1 – Az elfogadható vízminıség határértékei
Összes vízkeménység (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
Vas (mg Fe / l)
Elektromos vezetıképesség µS/cm (25°C)
<800
Szulfidion (mg S2 - / l)
Klórion (mg Cl- / l)
<200
2 Szulfátion (mg SO 4 / l)
Ammóniumion (mg NH4+ / l)
<200
Alkalinitás (mg CaCO3 / l)
Szilíciumdioxid (mg SiO2 / l)
<100

pH (25°C)

< 200
< 1,0
Nincs

< 1,0
< 50
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Hıvisszanyerı hıcserélık és párologtatók fagyás elleni védelme
Minden párologtató rendelkezik egy termosztát által ellenırzött főtıszállal, amely
megfelelı fagyás elleni védelmet biztosít –25°C-ig. Azonban egyéb kiegészítı
módszereket is használhat a fagyás elleni védelem biztosítására (kivéve ha a
hıcserélık 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
hıcserélıkben
−
A megfelelı mennyiségő glikol használata a rendszerben.
−
Hıszigetelés és az alacsony hımérsékletnek kitett csövek kiegészítı
főtése
−
A hıcserélı kiürítése és kitisztítása a téli idıszakban
A beszerelésért és/vagy a karbantartásért felelıs személyek feladata a rendszer
befagyását megakadályozó módszerek kialakítása. Biztosítsa, hogy fagyás
elleni védelem során a megfelelı 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 mőködéséhez megfelelı 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
megszőnik; 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 külsı használatra tervezték
(IP67) 1”-6” vezetékátmérıkre.
Az áramláskapcsolót egy tiszta érintkezıvel látták el, amelyet a kapcsolási rajzon
jelölt kapcsokhoz kell bekötni.
Az áramlás kapcsolót úgy kell beállítani, hogy akkor kapcsoljon be, amikor a
párologtatóba érkezı víz mennyisége a névleges hozam 50%-a alá esik.
Hıvisszanyerı
Kérésére a berendezést hıvisszanyerı rendszerrel is ellátjuk.
A rendszer egy a komprsszor kimeneti csövére felszerelt vízzel hőtött hıcserélıt
és egy a kondenzációs nyomást ellenırzı berendezést tartalmaz.
A kompresszor burkolaton belüli megfelelı mőködédének biztosításához a
hıvisszanyerı egység nem üzemelhet 28°C-nál alacsonyabb vízhımérséklet
mellett.
A berendezés tervezıjének és a folyadékhőtı beszerelıjének a feladata ezen
értékek betartását biztosítani (pl. visszaforgatás megkerülı szelep
használatával).

Elektromos rendszer
Általános információk
A bernedezés minden elekotrmos csatlakozását a hatályos
jogszabályoknak megfelelıen kell bekötni.
A beszerelés, kezelés és karbantartás miden lépését megfelelı
képzéssel rendelkezı 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 képviselıjével, aki eljuttat egy másolatot
önhöz.
Ha a rajzon szereplı adatok és a berendezés kapcsolótáblája/
elektromos vezetékei nem egyeznének meg, forduljon a gyártó
képvselıjéhez.
Csak réz vezetıket használjon, mert ellenkezı esetben a csatlakozási pontok
túlmelegedhetnek vagy korrodálódhatnak, és ezzel károsíthatják a berendezést.
Az interferencia elkerülése érdekében az irányítószervek vezetéketit az
elektromos vezetékektıl elkülönítve kösse be. Használjon különbözı elektromos
csöveket.
A berendezés karbantartásának megkezdése elıtt nyissa a berendezés fı
áramellátásáért felelıs fıkapcsolót.
Ha a berendezés ki van kapcsolva, de a fıkapcsoló zárt állásban van, a nem
használt áramkörök továbbra is aktívak maradnak.
Ne nyissa ki a kompresszorok csatlakozásait, amíg a fıkapcsoló 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 vádıberendendezéseit a fenti értékeknek megfelelıen tervezze
meg.

Mőködés
A kezelı felelısségei
Alapvetı fontosságú, hogy a kezelı a berendezés használatának megkezdése
elıtt megfelelı képzésben részesüljön, és megismerkedjen a berendezéssel. A
jelen útmutató elolvasása mellett, a kezelınek tanulmányoznia kell a
mikroprocesszor mőködését és az elektromos rendszer rajzát, hogy megértse a
mőszerek bekapcsolásának sorrendjét, a mőködést, a mőszerek leállásának
sorrendjét és az összes biztonsági berendezés mőködését.
A berendezés elsı beindításakor a gyártó egy technikusa válaszol az ön
kérdéseire és segítséget nyújt a berendezés helyes üzemeltetéséhez.
A kezelınek fel kell jegyeznie minden egyes beszerelt berendezés mőködési
adatait. Egy másik naplóban tüntesse fel a berendezésen elvégzett idıszakos
karbantartási munkálatokat és egyéb a gépen végzett beavatkozásokat.
Ha a kezelı szokatlan mőködést vagy meghibásodásra utaló jeleket észlel,
forduljon a gyártó által megbízott mőszaki szolgálathoz.
Idıszakos karbantartási munkálatok
Az alapvetı karbantartási munkálatokat a 2 Táblázat tartalmazza.

Asszisztencia és korlátozott jótállás
A gyárban minden egyes berendezést tesztelnek, és a gyártó a
berendezésekre az elsı beindítást követıen 12 hónapig vagy az átadást
követıen 18 hónapig jótállást vállal.
A berendezéseket a legmagasabb minıségi stadardek alapján fejlesztették ki és
gyárották, hogy a többéves probléma mentes mőködést biztosítsanak.
Mindazonáltal a berendezések meghibásodásának elkerülése érdekében
fontos, hogy a jelen útmutatóban tartalmazott idıszakos karbantartási
munkálatokat az elıírásoknak megfelelıen elvégezzék.
Azt tanácsoljuk, hogy kössön a gyártó által meghatalmazott szolgáltatóval
karbantarási szerzıdést, mert szakembereink tapasztalatuknak köszönhetıen
biztosítani tudják a berendezés hatékony és probléma mentes üzemeltetését.
Felhívjuk figyelmét, hogy a berendezés a jótállási idıszakban is igényel
karbantartást.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a berendezés nem megfelelı használata (az
üzemi tartomány feletti üzemeltetés, az útmutató által elıírt karbantartási
munkálatok elvégzésének hiánya) a jótállás megszőnését vonja maga után.
A jótállás fenntartása érdekében tartsa be az alábbiakat:
1. A beredezés nem mőködhet a megadott üzemi tartományon kívül.
2. Az áramelltátás maradjon a megadott feszültségértéken belül, és
legyen
harmonikus
rezgésektıl
vagy
hirtelen
feszültségingadozásoktól mentes.
3. A hármofázisú rendszerben az egyenlıtlenség ne halajda meg a
3%-ot. A berendezést ne kapcsolja be, amíg az elektromos
rendszert érintı 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
megfelelıen kezelt. A szőrıt a párologtatóhoz lehetı 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).

Kötelezı idıszakos ellenırzések és a nyomás alatt
lévı berendezések elindítása
A berendezés a 97/23/EK Nyomástartó berendezések (PED) irányelve által
felállított besorolás IV. osztályába tartozik.
Az ebbe a kategóriába sorolt folyadékhőtık esetében néhány ország
szabályozása elıírja a berendezés egy megbízott hivatal által végzett
rendszeres felülvizsgálatát. Ellenırizze a felállítás helyén érvényben lévı
követelményeket.

Az egyidejő egy- és hármofázisú terhelés és a fázisok egyenlıtlensége miatt a
föld felé max. 150mA áramszökés jöhet létre a berendezés egységeinek normál
mőködési körülményei között.
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Táblázat 2 – Idıszakos karbantartási munkálatok
A munkálatok felsorolása

Hetente

Általános:
A mőködési adatok leolvasása (Megj.3)
A berendezés átnézése az esetleges károk és/vagy meglazult elemek keresése
A hıszigetelés épségének ellenırzése
Tisztítás és ahol szükséges festés
Víz elemzése (6)
Az áramláskapcsoló mőködésének ellenırzése

Havonta
(Megj. 1)

Évente/szezon
onként
(Megj. 2)

X
X
X
X
X
X

Elektromos rendszer:
Az ellenırzési sorrend átnézése
A kontaktor kopásának ellenırzése - szükség esetén cseréje
Az elektromos kapcsok rögzítésének ellenırzése - szükség esetén a rögzítés meghúzása
Az elektromos kapcsolótábla belsejének tisztítása
Az elemek átvizsgálása, esetleges túlmelegedésre utaló jelek keresése
A kompresszor és az elektromos főtıszál mőködésének ellenırzése
A motor és a kompresszor szigetelésének mérése Megger segítségével
Hőtıkör:
A hőtıközeg esetleges szivásgásának ellenırzése
A hőrıközeg áramlásának ellenırzése a folyadék kémlelıüvegén keresztül - az üvegnek tele kell
lennie
A nyomásesés ellenırzése a víztelenítı szőrıben
A nyomásesés ellenırzése az olajszőrıben (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 megfelelı meghúzásának ellenırzése
Ellenırizze a kondenzátorbank lemezeit - ha szükséges távolítsa el ıket

X
X
X

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

A havi munkálatok magukban foglalják a hetente elvégzendıeket is.
Az évente (vagy a szezon kezdetekor) elvégzendı munkálatok magukban fogalalják a havi és heti munkálatokat is.
A mőködési értékeket naponta is le lehet olvasni a magas megfigyelési standardek betartása érdekében.
Az olyan környezetben, ahol a levegıben levı részecskék koncentrációja magas, a kondenzátorbank sőrőbb tisztítására lehet szükség.
Ha az olajszőrıben a nyomásesés eléri a 2,0 bart, cserélje ki az olajszőrıt.
Ellenırizze az esetlegesen feloldott fémek jelenlétét.

7. TAN (teljes savszám):

≤0,10 : nincs szükség beavatkozásra
0,10 és 0,19 között: cserélje ki a savszőrıket majd 1000 üzemi óra után ellenırizze ismét. Addig folytassa a szőrık cseréjét, amíg a TAN nem
megy 0,10 alá.
>0,19 : cserélje ki az olajat, az olajszőrıt és az olaj víztelenítı berendezését. Végezzen rendszeres ellenırzést.

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

Hulladékbe helyezés
A berendezés fém, mőanyag és elektromos alkatrészekbıl épül fel. Ezeket az
alkatrészeket a hatályos jogszabályoknak megfelelıen helyezze hulladékba.
Az ólomtartalmú akkumulátorokat a megfelelı hulladékgyőjı központokban kell
leadni.
A használt olajat a megfelelı hulladékgyőjtı központban kell leadni.

A standard mőködéshez szükséges hőtıközeg mennyiségét a berendezésen
található tábla adatai mutatják.
A berendezésbe töltött tényleges hőtıközeg mennyiségét az elektromos
burkolaton elhelyezett ezüstözött rudacska mutatja.
A helyi vagy uniós rendelkezésekben elıírtaktól függıen a hőtıközeg
szivárgásának ellenırzésére a berendezés idıszakos átvizsgálására lehet
szükség.
További információért forduljon a helyi kereskedıhöz.
A jelenhasználati útmutatócsaktechnikai segítség,nemkötelezıérvényő. Azútmutatótartalmának mindenrekiterjedıteljessége, megbízhatóságaéspontosságanemgrarantálható.Azútmutató mindenadataelızetesbejelentésnélkül megváltoztatható.
Amegrendeléspilanatábanközöltadatokattekintjükvéglegesenk.
Agyártónemvállalfelelısségetazútmutatóhasználatábólvagyegyéniértelmezésébılszármazóbármilyennemőközvetlenvagyközvetettkárért.
Agyártófenntartjamagánakajogotatervekbenszereplıvagyszerkezetiadatok megváltoztatásáraelızetesértesítésnélkül.Ezértaborítónszereplıképnemtekinthetıkötelezıérvényőnek.
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