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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 ***
02 ***
03 ***
04 ***
05 ***
06 ***

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

07 ***
08 ***
09 ***
10 ***
11 ***
12 ***

10 *som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af <E>
(Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>. Risikoklasse <H>.
Se også næste side.
11 *enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av
Certifikat <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa sida.
12 *som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
ifølge Sertifikat <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og
gjennom positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge
Sertifikat <G>. Risikokategori <H>. Se også neste side.
13 *jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on
hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti.
Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava sivu.
14 *jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
s osvědčením <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
Kategorie rizik <H>. Viz také následující strana.

13 ***
14 ***
15 ***
16 ***
17 ***
18 ***

19 ***
20 ***
21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***

II

<H>

AIB Vinçotte (NB0026)

<E>

B1 + D

Daikin.TCFP.006

<D>

52846/08/02/02 + 52846/9042

20916115.0553-QUA/EMC

<C>

<G>

KEMA (NB0344)

<B>

<F>

DAIKIN.TCF.026C1/07-2007

<A>

24 *ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>.
Kategória nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
25 *<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> Sertifikasına
göre <E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>)
değerlendirilmişti. Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни
документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius
dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų
nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem
standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i)
normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa
používajú v súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki
standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

19 *kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>) v skladu s certifikatom <G>.
Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji strani.
20 *nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B>
järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks
kiidetud <E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>.
Riskikategooria <H>. Vaadake ka järgmist lehekülge.
21 *както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Cертификата <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и
оценено положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно
Сертификат <G>. Категория риск <H>.
Вижте също на следващата страница.
22 *kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>.
Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
23 *kkā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
ar sertifikātu <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>.
Riska kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.
Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

15 *kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B>
prema Certifikatu <C>.
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema
Certifikatu <G>. Kategorija opasnosti <H>.
Također pogledajte na slijedećoj stranici.
16 *a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E>
igazolta a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G>
tanúsítvány szerint. Veszélyességi kategória <H>.
Lásd még a következő oldalon.
17 *zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B>
i Świadectwem <C>.
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze Świadectwem <G>.
Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona.
18 *aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi
apreciate pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu
Certificatul <G>. Categorie de risc <H>.
Consultaţi de asemenea pagina următoare.

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z
naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau
alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie
utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste
normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt
meie juhenditele:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende
standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under
forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten
dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään
ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny,
odpovídají následujícím normám nebo normativním
dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim
uputama:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

Machinery 2006/42/EC ***
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
Pressure Equipment 97/23/EC **

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou
outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam
utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим
нормативным документам, при условии их использования
согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i
henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och
följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument,
under förutsättning att användning sker i överensstämmelse
med våra instruktioner:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

06 *delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato
positivamente da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il
Certificato <G>. Categoria di rischio <H>.
Fare riferimento anche alla pagina successiva.
07 *ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <B>
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
** ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <D> Î·È
ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <E> (ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ¿‰· <F>)
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <G>. ∫·ÙËÁÔÚ›·
ÂÈÎÈÓ‰˘ÓﬁÙËÙ·˜ <H>. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ Â›ÛË˜ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
08 *tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
de acordo com o Certificado <C>.
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com
o parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo com o
Certificado <G>. Categoria de risco <H>.
Consultar também a página seguinte.
09 *как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
** как указано в Досье технического толкования <D> и в
соответствии с положительным решением <E> (Прикладной
модуль <F>) согласно Свидетельству <G>.
Категория риска <H>. Также смотрите следующую страницу.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende
documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt
overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de
acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i)
documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in
conformità alle nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

01 *as set out in <A> and judged positively by <B> according to
the Certificate <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged
positively by <E> (Applied module <F>) according to the
Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.
02 *wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
Zertifikat <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und
von <E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet gemäß
Zertifikat <G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite.
03 *tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B>
conformément au Certificat <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au
Certificat <G>. Catégorie de risque <H>.
Se reporter également à la page suivante.
04 *zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B>
overeenkomstig Certificaat <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde
bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
Certificaat <G>. Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
05 *como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
de acuerdo con el Certificado <C>.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D> y
juzgado positivamente por <E> (Modulo aplicado <F>) según el
Certificado <G>. Categoría de riesgo <H>.
Consulte también la siguiente página.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other
normative document(s), provided that these are used in
accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen
Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen,
unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen
eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s)
normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à
nos instructions:

* = , , -, 0, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

EWAQ080DAYN****, EWAQ100DAYN****, EWAQ130DAYN****, EWAQ150DAYN****,
EWAQ180DAYN****, EWAQ210DAYN****, EWAQ240DAYN****, EWAQ260DAYN****,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2PW37336-1H

настоящее заявление:

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní
posouzení shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
megfelelŒséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną
opinię dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń
Ciśnieniowych: <Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune: <Q>

10 Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
11 Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet
av tryckutrustningsdirektivet: <Q>
12 Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment
Directive): <Q>
13 Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

06 Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la
conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
07 ŸÓÔÌ· Î·È ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ KÔÈÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘
·ÂÊ¿ÓıË ıÂÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ √‰ËÁ›·
∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ ˘ﬁ ¶›ÂÛË: <Q>
08 Nome e morada do organismo notificado, que avaliou
favoravelmente a conformidade com a directiva sobre equipamentos
pressurizados: <Q>
09 Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об
оборудовании под давлением: <Q>

01 Name and address of the Notified body that judged positively on
compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter
Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l'organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó
positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de
Equipos de Presión: <Q>

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of April 2011

15 • Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
• Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem
dopuštenom tlaku (PS): <M> (°C)
• Rashladno sredstvo: <N>
• Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
• Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu
modela
16 • Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
• Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású
oldalon: <L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS)
megfelelő telítettségi hőmérséklet (PS): <M> (°C)
• Hűtőközeg: <N>
• A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
• Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
17 • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
• Czynnik chłodniczy: <N>
• Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
• Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa
modelu
18 • Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
• Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturaţie corespunzând presiunii
maxime admisibile (PS): <M> (°C)
• Agent frigorific: <N>
• Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
• Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de
identificare a modelului

10 • Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
• Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS):
<M> (°C)
• Kølemiddel: <N>
• Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
• Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
11 • Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
• Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet
tryck (PS): <M> (°C)
• Köldmedel: <N>
• Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
• Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
12 • Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
• Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt
trykk (PS): <M> (°C)
• Kjølemedium: <N>
• Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
• Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
13 • Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
• Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava
kyllästyslämpötila: <M> (°C)
• Kylmäaine: <N>
• Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
• Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
14 • Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
• Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu
přípustnému tlaku (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
• Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu

22 t ankstesnio puslapio tęsinys:
23 v iepriekšējās lappuses turpinājums:
24 k pokračovanie z predchádzajúcej strany:
25 w önceki sayfadan devam

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

19 Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
20 Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
21 Наименование и адрес на упълномощения орган, който се е
произнесъл положително относно съвместимостта с
Директивата за оборудване под налягане: <Q>
22 Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
23 Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par
atbilstību Spiediena Iekārtu Direktīvai, nosaukums un adrese: <Q>

bar

°C

°C

bar

<Q>

AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL
Avenue du Roi 157
B-1190 Brussels, Belgium

24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
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<P>

TSmax

<M>

45
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TSmin

<L>

<N>

PS

<K>

24 • Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
• Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym
povoleným tlakom (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
• Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 • İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
• İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı (PS): <M> (°C)
• Soğutucu: <N>
• Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
• İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

19 • Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu
dovoljenemu tlaku (PS): <M> (°C)
• Hladivo: <N>
• Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
• Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
20 • Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
• Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur (PS): <M> (°C)
• Jahutusaine: <N>
• Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
• Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
21 • Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
• Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското
налягане: <L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на
максимално допустимото налягане (PS): <M> (°C)
• Охладител: <N>
• Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
• Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
22 • Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
• Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną
slėgį (PS): <M> (°C)
• Šaldymo skystis: <N>
• Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
• Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio
pavadinimo plokštelę
23 • Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
• Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo
pieļaujamo spiedienu (PS): <M> (°C)
• Dzesinātājs: <N>
• Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
• Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

20
21
22
23
24
25

19 o nadaljevanje s prejšnje strani:
20 x eelmise lehekülje järg:
21 b продължение от предходната страница:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

15 y nastavak s prethodne stranice:
16 h folytatás az előző oldalról:
17 m ciąg dalszy z poprzedniej strony:
18 r continuarea paginii anterioare:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

06 • Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
• Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione:
<L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione
massima consentita (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
• Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla
targhetta del modello
07 • ª¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ›ÂÛË (PS): <K> (bar)
• ∂Ï¿¯ÈÛÙË/Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (TS*):
* TSmin: ∂Ï¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¯·ÌËÏ‹˜
›ÂÛË˜: <L> (°C)
* TSmax: ∫ÔÚÂÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÌÂ ÙË
Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ›ÂÛË (PS): <M> (°C)
• æ˘ÎÙÈÎﬁ: <N>
• ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ›ÂÛË˜: <P> (bar)
• ∞ÚÈıÌﬁ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ¤ÙÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜: ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ
ÈÓ·Î›‰· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
08 • Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
• Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão
máxima permitida (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
• Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
09 • Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
• Минимально/максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого
давления: <L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая
максимально допустимому давлению (PS):
<M> (°C)
• Хладагент: <N>
• Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
• Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную
табличку модели

10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
11 Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

13
14
15
16
17
18
19

12 n fortsettelse fra forrige side:
13 j jatkoa edelliseltä sivulta:
14 c pokračování z předchozí strany:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

01 • Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
• Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
• Refrigerant: <N>
• Setting of pressure safety device: <P> (bar)
• Manufacturing number and manufacturing year: refer to model
nameplate
02 • Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
• Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen
Druck (PS) entspricht: <M> (°C)
• Kältemittel: <N>
• Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
• Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des
Modells
03 • Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
• Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
* TSmax: température saturée correspondant à la pression
maximale admise: <M> (°C)
• Réfrigérant: <N>
• Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
• Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la
plaquette signalétique du modèle
04 • Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
• Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de
maximaal toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
• Koelmiddel: <N>
• Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
• Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 • Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
• Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión
máxima admisible: <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
• Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de
especificaciones técnicas del modelo
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Ръководство за монтаж

Въведение
Водоохладителите с въздушно охлаждане Daikin EWAQ-DAYN са
предназначени за външен монтаж и използване само за
охлаждане. Модулите се предлагат в 8 стандартни размера
с номинални капацитети на охлаждане в интервала от 80 до
260 kW.
Модулите EWAQ могат да се съчетават с вентилаторни
серпантини или въздухоподаващи модули на Daikin за целите на
климатизация. Те могат също да се използват за подаване на
охладена вода при процеси на охлаждане.
Това ръководство за монтаж описва процедурите по разопаковане, монтаж и свързване на агрегатите EWAQ.

Важна информация за използваната охладителна течност ....... 4
Проверка на водния кръг ............................................................... 4
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охлаждане ................................................................................................ 7
Кабели за вътрешно свързване ............................................................. 7
Свързване на проводниците................................................................... 8
Свързване и настройка на DICN система (опционален
комплект EKACPG).................................................................................. 9
Кабел за дистанционния дигитален контролер (опционален комплект
EKRUPG)................................................................................................... 9

Преди началото на експлоатацията ............................................ 10
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Технически спецификации(1)
Модел EWAQ

Охладител
Размери ВxШxД
Тегло

(кг)

• работно тегло

(кг)

130

1350
1365

1400
1415

1500
1517

Свързване
• входящ и изходящ отвор за
охладена вода

3" OD (76,1 мм OD)

Модел EWAQ

Охладител
Размери ВxШxД

150

180

210

R410A
2311x2000
x2631

(мм)

2311x2000x3081

Тегло
• тегло на машината

(кг)

• работно тегло

(кг)

1550
1569

1800
1825

1850
1877

Свързване
• входящ и изходящ отвор за
охладена вода

Модел EWAQ

Оригиналните инструкции са написани на английски език.
Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции.

Охладител
Размери ВxШxД
Тегло

НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ КЪМ НЕГО
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО УРЕДА.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ
ОТ DAIKIN, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ.
ДОВЕРЕТЕ
МОНТАЖА
НА
КВАЛИФИЦИРАНИ
СПЕЦИАЛИСТИ.

100

R410A
2311x2000x2631

(мм)

• тегло на машината

Благодарим Ви за покупката на този климатик Daikin.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА УРЕДА. НЕ ГО
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ. ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА
СПРАВКИ В БЪДЕЩЕ.

080

3" OD (76,1 мм OD)
240

(мм)

• тегло на машината

(кг)

• работно тегло

(кг)

260

R410A
2311x2000x4833
3150
3189

3250
3292

Свързване
• входящ и изходящ отвор за
охладена вода

3" (76,1 мм OD)

Електрически спецификации(1)
Модел EWAQ

080~260

Захранваща верига
• Фаза
• Честота

(Hz)

• Напрежение

(V)

• Толеранс на напрежението

(%)

YN
3~
50
400
±10

АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА ИЛИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ВИНАГИ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ
DAIKIN ЗА СЪВЕТ И ИНФОРМАЦИЯ.

(1) За пълен списък на спецификации, опции и характеристики, вижте
ръководството за експлоатация или брошурата с технически данни.

EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
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Ръководство за монтаж
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Опции и характеристики(1)

Работен диапазон
EWAQ080+100 + 180~260

Показания на амперметър и волтметър на контролера
(OP57)

■

Двоен клапан за изпускане на налягането (OP03)

■

Предпазни решетки за кондензатора (OPCG)

■

Инверторни вентилатори (OPIF)

■

Работа с нисък шум (OPLN = OPIF + корпус на компресора)

■

Единична помпа (OPSP)

■

Помпа за високо статично налягане (OPHP)

■

Двойна помпа (OPTP)

■

Лентов(и) нагревател(и) (OP10)

■

Приложение на гликол за охлаждане на водата от
изпарителя до –10°C (OPZL)

■

Вентилатори за високо статично налягане (OPHF)

■

Адресна карта (EKACPG) включително
- Daikin Integrated Chiller Network (DICN)
- Серийна комуникация (MODBUS)

■

Отдалечен потребителски интерфейс (EKRUPG)

■

Контактор с единична помпа (OPSC)

■

Контактор с двойна помпа (OPTC)

■

Буферен резервоар (OPBT)

AT

Фабрично монтиран главен превключвател

■

Отчитане на наляганията на охладителната
(високо и ниско) посредством контролера

течност

■

Висока (частичен товар) ефективност

■

Електронен разширителен клапан + ревизионно стъкло
с индикация на влагата

■

■

Свободни от напрежение контакти
• общо функциониране
• контакт на помпа
• контакт на втора помпа за функциониране с двойна
помпа
• сигнал за безопасност и предупреждение (нормално
отворен или нормално затворен контакт)
• сигнал за 100% капацитет, сигнал за пълен капацитет
• оперативна верига 1
• оперативна верига 2 (само за EWAQ130~260)
Отдалечен вход
• отдалечено ВКЛ/ИЗКЛ
• двойна точка на заявка
• ограничение на капацитета (възможни са различни
настройки)
• нисък шум (само за опция OPIF)
• сигнал за свободно охлаждане
• сигнал за принудително включване на вентилатор
Вход на променливи аналогови данни
• плаваща точка на заявка (mA, V, NTC)
• допълнително измерване на температурата на водата
(NTC)
Изход на променливи аналогови данни
• капацитет на модула (mA, V)

OPZL

STD

OPZL

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

Температура на
околната среда

Зона на понижена
работа

LWT

Температура на
излизащата от
изпарителя вода

Зона на постоянна
работа

STD

Стандартен модул

OPIF

Опция инверторни
вентилатори

OPZL

Опция приложение на
гликол за охлаждане
на водата от
изпарителя до –10°C

Предпазете водната
верига от замръзване
чрез лентов
нагревател или чрез
напълване на
системата с гликолов
разтвор
Опция инверторни
вентилатори (OPIF)

прикрепената

към

уреда

диаграма)

Фабрично монтирани превключвател на потока и воден
филтър

■

45
40
35
30
25
20
15
9 10
5
0
-5
-10
-15
-20

43

Основни компоненти (вижте

■

■

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

Характеристики
■

43

EWAQ130+150
AT °C

STD

■

AT °C

STD

Спирателен вентил за всмукването, спирателен вентил за
течност, спирателен отходен вентил (OP12)

OPIF

■

OPIF

Опции

1

Изпарител

21

Транспортна греда

2

Кондензатор

22

3

Компресор

Превключвател на
потока

4

Електронен
разширителен клапан +
ревизионно стъкло
с индикация на влагата

23

Вентилатор

24

Предпазен клапан

25

Сензор за високо
налягане

5

Спирателен отходен
вентил (опционално)

26

6

Спирателен вентил
за всмукването
(опционално)

Сензор за ниско
налягане

27

Превключвател
за високо налягане

7

Спирателен вентил за
течност (опционално)

28

Ревизионно стъкло
за маслото

8

Вход на охладена вода
(съединение Victaulic®)

29

Помпа (опционална)

30

Буферен резервоар
(опционална)

31

Разширителен съд
(опционална)

32

Воден филтър

33

Спирателни вентили за
вода (опционална)

9

10

Изход на охладена вода
(съединение Victaulic®)
Изпарител - оттичане на
водата

11

Пречистване на въздуха

12

Сензор за
температурата на
изходящата вода (R3T)

34

Рама

35

Дренажен вентил на
буферния резервоар

36

Регулиращ вентил
(опционална)

13

Сензор за
температурата на
входящата вода (R2T)

14

Сензор за температура
на околната среда (R1T)

37

Предпазни клапани за
вода (опционална)

15

Изсушител + зареждащ
клапан

38

16

Вход на захранване

Уред за измерване на
налягането
(опционална)

39

Болт с ухо за повдигане
на модула (само за
EWAQ080~210)

17

Превключвателна кутия

18

Контролер с цифров
дисплей

19

Вход за окабеляването

20

Основен изолаторен
превключвател
Изисквано пространство около модула за обслужване и
приток на въздух
Център на тежестта

Ръководство за монтаж
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EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
4PW35557-1G – 2014.06

Избор на място за монтаж

При боравене с уреда, имайте предвид следното:
Повдигайте модула за предпочитане с кран и верига от
4 стоманени въжета, в съответствие със стикера
с инструкции върху модула.

1

■ За EWAQ080~210: Дължината на отделните стоманени
въжета трябва да е поне 3 м за всяко.
Уверете се, че стоманените въжета са закрепени за
предвидените болтове с ухо в горната част на уреда.

Уверете се, че модулът не е достъпен за външни хора.
Модулите са предназначени за монтаж на покрив или на нивото
на земята и трябва да се монтират на място, което отговаря на
следните изисквания:
Основата трябва да бъде достатъчно здрава, за да
издържи тежестта на уреда и равна, за да се избегнат
вибрацията и шума.

2

Около уреда трябва да има достатъчно празно
пространство за обслужване и свободна циркулация на
въздуха (вижте "Описание" в ръководството за
експлоатация).
Ако няколко модула се монтират един до друг, трябва да се
предвиди минималното пространство за сервизно
обслужване между модулите.

3

Няма опасност от пожар поради изтичане на незапалим
газ.

4

Оборудването не е предназначено
потенциално експлозивна атмосфера.

5

Уверете се, че водата не може да причини поражения
върху местоположението, като снабдите основната с дренаж и не допускате задържане на вода в конструкцията.

6

Изберете мястото за монтаж на уреда така, че излизащият
от него въздушен поток и генерираният от системата шум
да не пречат на никого.

7

Уверете се, че отворите за приток и отвеждане на въздуха
не са разположени срещу основното направление на
вятъра. Насрещният вятър ще попречи на работата на
системата. Ако е необходимо, използвайте защитен екран
за спиране на вятъра.

за

употреба

в

■ За EWAQ240+260: Дължината на отделните стоманени
въжета трябва да е поне 6 м за всяко.
Уверете се, че стоманените въжета са закрепени за
предвидените жълти повдигащи плочи в долната част на
уреда.
2

За EWAQ080~210: При повдигане на модула с кран
внимавайте за положението на центъра на тежестта на
модула.

3

Старайте се да доставите уреда колкото е възможно поблизо до мястото на монтажа без да го изваждате от
опаковката, за да го предпазите от повреди по време на
транспортирането.

Разопаковане и разполагане на уреда
1

Отстранете дървените греди от модула.

2

Монтирайте вибрационни подложки в случай на монтаж
върху покрив или друго съоръжение, където шумът и
вибрацията могат да бъдат пречка.

3

Поставете модула върху твърда и равна основа.

В области със силни снеговалежи, изберете такова място
за монтажа, че снегът да не пречи на работата на уреда.

8

Проверка и боравене с уреда

Монтаж на покрив:

Модулът трябва да се монтира върху
рамка със стоманени траверси или
I-образни греди за опора на модула
върху покрива, а може да се монтира
и върху бетонна основа.

Монтаж на нивото на
земята:

Модулът трябва да се монтира върху
стабилна основа. Препоръчва се
закрепването на модула върху
бетонна основа с фундаментни
болтове.

Монтаж на нивото на земята

2

Дървени греди

3

Предпазни
пластини за
кондензатора
(предпазващи
модула по време
на транспортирането)

EWAQ080~210

1

3

6

EWAQ240+260
>2000
1922

1
2
3+4

B

Верига от
4 стоманени
въжета

140

5

1

7

>2000
100

50

>100

Модулът трябва да бъде проверен след доставката и всички
установени повреди трябва да се съобщят незабавно на
представител на организацията, извършила доставката.

>350

1

>200

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може
да причини радио интерференция, за която потребителят може
да се наложи да вземе съответни мерки.

2

>A
B

>A

EWAQ240+260

1

B

>2000
1922

813

EWAQ080~210

3

2

EWAQ080~260DAYN
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■ Поставете фундаментните болтове (1) в бетонната
основа.
При окончателното закрепване на модула с тези
болотве, уверете се, че шайбите за канал DIN434 (2),
както и закупените на място гумени подложки (3) и
пластини от гума или суров корк (4) за по-добра
изолация от вибрации, са монтирани според указанията.
■ Бетонната основа трябва да е приблизително 100 мм повисока от нивото на пода, за улесняване на
водопроводните работи и за по-добър дренаж.
Модел

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

А

B

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

фундаментен болт
размер
Кол-во

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

■ Уверете се, че повърхността на основата е равна и
плоска.
БЕЛЕЖКА

■

■

■

Табличните измервания се основават на
предположението, че основата е направена в земята (5) или върху бетонен под
(6). В случай, че основата е направена
върху твърд под, възможно е да се
включи дебелината на бетонния под към
тази на основата.
В случай на основа, направена върху
бетонен под, осигурете канавка (7) както
е показано. Важно е да се отведе
дренажът, независимо от това дали
основата е направена на земята или
върху бетонен под (отходна канавка).
Пропорцията на съставките на бетона е
следната: цимент 1, пясък 2 и чакъл 3.
Вкарайте железни пръти с Ø10 мм на
разстояние от 300 мм. Краят на бетонната основа трябва да е загладен..

4

Отстранете предпазните пластини на кондензатора от
модула.

5

Само за EWAQ240+260: Отстранете жълтите повдигащи
плочи от модула.

6

Свалете 2-те жълти транспортни тапи от компресорите.

Важна информация за използваната
охладителна течност
Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват
парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото. Не
изпускайте газовете в атмосферата.

Проверка на водния кръг
Модулът е оборудван с вход и изход за вода, за свързване към
воден кръг. Този кръг трябва да се осигури от лицензиран техник
и да съответства на всички приложими европейски и
национални разпоредби.
Преди да продължите монтажа на модула, проверете следното:

Само за модели EWAQ*DAYN
(без опция OPSP, OPTP или OPHP)
■

Трябва да се осигури циркулационна помпа по такъв начин,
че водата да попада директно във водния топлообменник.

■

Осигурете адекватни предпазители във водната верига, за
да не се допуска надвишаване на максималното работно
налягане (10 bar).

■

Към модула трябва да се предвидят спирателни клапани,
за да се осигури нормално сервизно обслужване на
системата без нейното източване.

За всички модели
■

В ниските точки на системата трябва да се осигурят
дренажни кранчета, за да се позволи пълно източване на
кръга по време на поддръжка или в случай на спиране.
Осигурява се дренажно кранче за източване на водата от
системата за охладена вода.

■

Във високите точки на системата трябва да се осигурят
вентилационни отвори. Те трябва да се разположат в лесно
достъпни за обслужване места. В системата за охладена
вода е предвидено автоматично изпускане на въздуха.

■

Погрижете се всички компоненти, монтирани по местния
тръбопровод, да могат да издържат поне сумата от
отварящото налягане на предпазния вентил + статичната
височина на помпата.

Свързване на водния кръг
Свързването на водата трябва да се извърши в съответствие
със схемата за монтаж, предоставена с уреда, като се спазват
входните и изходните точки на водата.
Внимавайте да не деформирате тръбите на уреда
чрез използване на прекомерно усилие при свързване
на тръбите. Деформацията на тръбопроводите може
да доведе до неизправно функциониране на уреда.
Ако във водния кръг попаднат въздух, влага или прах, може да
възникнат проблеми. Поради това, винаги имайте предвид
следното при свързване на водния кръг:
1

Използвайте само чисти тръби.

2

Дръжте края на тръбата надолу при отстраняване на
"мустаци".

3

Покрийте края на тръбата при вкарването и през стена, за да
не попаднат вътре прах и мръсотия.

Тип охладителна течност: R410A
GWP(1) стойност:
1975
(1)

GWP = потенциал за глобално затопляне

Количеството охладителна течност е посочено върху табелката
със спецификации на модула.

Ръководство за монтаж
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Зареждане с вода, дебит и качество

Спецификации за качество на водата

За всички модели

Качеството на водата трябва да е в съответствие с посочените
по-долу в таблицата спецификации:

За да се осигури правилна работа на модула, минималното
количество вода, необходимо в системата, и силата на водния
поток през изпарителя трябва да бъдат в рамките на обхвата,
посочен в таблицата.
Модул

Минимален обем
на водата (l)(*)

Минимален дебит
на водата

Максимален
воден поток

698/a
916/a
589/a
681/a
815/a
963/a
1058/a
1159/a

112 л/мин
147 л/мин
188 л/мин
218 л/мин
261 л/мин
308 л/мин
339 л/мин
371 л/мин

447 л/мин
586 л/мин
754 л/мин
871 л/мин
1043 л/мин
1233 л/мин
1355 л/мин
1483 л/мин

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

(*) a = температурна разлика на охлаждане (вижте"Дефиниране на
настройките на термостата" на страница 12)

приточна
вода

тенденция,
ако е извън
критериите

Елементи, които
да се контролират
pH

при 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

Електрическа
проводимост

[mS/m]
при 25°C

<40

<30

–

корозия+
котлен камък
корозия+
котлен камък

Хлориден йон

[mg Cl /l]

<50

<50

корозия

Сулфатен йон

[mg SO42–/l]

<50

<50

корозия

M-алкалност
(pH4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

котлен камък

Обща твърдост

[mg CaCO3/l]

<70

<70

котлен камък

Калциева твърдост [mg CaCO3/l]

<50

<50

котлен камък

[mg SiO2/l]

<30

<30

котлен камък

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Мед

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

Сулфиден йон

[mg S2–/l]

Силикатен йон

Елементи за референция

Само за модели с опция OPSP, OPTP или OPHP

Желязо

Максимално допустима монтажна височина като
функция на обема на водата
Спазвайте следните ограничения:
EWAQ

080~210

240+260

Съд за разширяване на обема

35 л

50 л

Ако модулът EWAQ е монтиран в най-високата точка на
системата, тогава не трябва да се има предвид разлика във
височината.
Ако модулът EWAQ е поставен на по-високо ниво от найвисоката точка, вижте цифрата в "Зареждане на водата" на
страница 6 за максимално допустимата разлика във височините
като функция на обема на водата.
■

напр., за EWAQ080~210: Ако обемът на водата=650 л,
максимално допустимата разлика във височините е 9 м.

■

напр., за EWAQ240+260: Ако обемът на водата=650 л,
максимално допустимата разлика във височините е 13 м.

Задаване на предварителното налягане на
компенсационния съд
Предварителното налягане (Pg) на разширителния съд трябва
да се зададе преди напълване на системата с вода или разтвор
на вода/гликол, като функция на максималната монтажна
разлика във височината (H).
Използвайте сух компресиран въздух или азот за тази
операция.
Предварителното налягане (Pg), което трябва да се зададе, е
изчислено по-долу:
Pg=(H/10+0,3) bar
H=Максимална монтажна височина на веригата над модула
EWAQ (м)
■

За EWAQ080~210: Ако H≤12 м и водният обем
е ≤520 л, препоръчваме да не се променя
фабричната настройка за предварителното
налягане (=1,5 bar)

■

За EWAQ240+260: Ако H≤12 м и водният обем
е ≤750 л, препоръчваме да не се променя
фабричната настройка за предварителното
налягане (=1,5 bar)

не се открива

корозия+
котлен камък
корозия
корозия

Амониев йон

[mg

NH4+/l]

<1,0

<0,1

Остатъчен хлорид

[mg Cl/l]
[mg CO2/l]

<0,3

<0,3

корозия

<4,0

<4,0

корозия

—

—

корозия+
котлен камък

Свободен карбид
Индекс на стабилност

корозия

Охладителите да се използват само в затворена
водна система. Използването в отворен воден кръг
може да доведе до прекомерна корозия на тръбите.
БЕЛЕЖКА

Осигурете адекватни предпазители във водната
верига, за да не се допуска надвишаване на
максималното работно налягане.
За модели с опция OPSP, OPTP или OPHP, вижте
също "Задаване на предварителното налягане на
компенсационния съд" на страница 5.

Ако водната система се източва през определен
период,
изплаквайте
камерата
на
помпата
с деминерализирана вода. Това е нужно, за да се предпази витлото от блокиране поради изсъхнали
замърсявания.
За целта, използвайте отточната вода от помпата.
Напълнете и изпразнете няколко пъти помпата,
докато водата стане напълно чиста. Дръжте съединенията затворени, за да се предотврати корозия и
навлизане на мръсотия във водната система.

1
БЕЛЕЖКА

циркулираща вода

2 3

1

Изходяща вода

2

Витло

3

Входяща вода

4

Отточна вода

Допуска се използването на гликол, но количеството
не трябва да надхвърля 40% от обема. По-голямото
количество гликол може да повреди хидравличните
компоненти.
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Зареждане на водата

Пример 1

За всички модели
1

Свържете водата към клапаните за оттичане и напълване

2

Отворете клапана за регулиране на налягането (само за
модели с опция OPSP, OPTP или OPHP) и спирателните
клапани

3

Използвайте въздухоизпускателните клапани на модула и
изпускателните клапани, монтирани в най-високите точки
на веригата, за да отстраните въздуха при напълване на
системата

Само за модели с опция OPSP, OPTP или OPHP

в случай на модул EWAQ080~210
Общ обем на водата в системата=300 л
Най-висока точка на веригата над модула EWAQ=5 м
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar
в случай на модул EWAQ240+260
Общ обем на водата в системата=600 л
Най-висока точка на веригата над модула EWAQ=5 м
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,9 bar
БЕЛЕЖКА

Водата трябва да се пълни, докато системата достигне
изискваното налягане (Pr). Налягането може да се провери на
манометъра.
Стойността на изискваното водно налягане (Pr) зависи от
общия обем на водата в системата и налягането в разширителния съд (вижте предната глава).
Вижте фигурата – Изисквано водно налягане като функция на
водния обем и предварителното налягане (Pg):

EWAQ080~210
B (m)

C (bar)

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

35 l

C (bar)

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

D (1.5 bar)

A (l)

Цялата водна верига, включително всички тръби, трябва да се
изолира за предпазване от конденз и намаляване на охлаждащия капацитет.
Защитете водопроводните тръби от замръзване през зимата
(напр., чрез използване на гликолов разтвор или изолационна
лента, закупена допълнително).

50 l

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150

A (l)

A

Обем на водата (л)

B

Разлика във височината на инсталацията (м)

C

Предварително налягане (Pg)

D

Фабрична настройка на предварителното налягане (1,5 bar)

1.

Изчислете общия обем на водата
в съответствие с разширителния съд.

2.

Проверете на горната фигура къде хоризонталната линия
на предварителното налягане (Pg) пресича вертикалната
линия на водния обем на системата.

3.

В точката на пресичане, вижте стойността на изискваното
водно налягане (Pr) от редовете на фигурата.

6

В този пример не е позволено да се запази
фабричната настройка на предварителното
налягане от 1,5 bar.

Изолация на тръбите

Pr=2.5
Pr=2.4
Pr=2.3
Pr=2.2
Pr=2.1
Pr=2.0
D (1.5 bar)
Pr=1.9
Pr=1.8
Pr=1.7
Pr=1.6
Pr=1.5
Pr=1.4
Pr=1.3
Pr=1.2
Pr=1.1
Pr=1.0

Ръководство за монтаж

в случай на модул EWAQ080~210
Общ обем на водата в системата=600 л
Най-висока точка на веригата над модула EWAQ=5 м
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar

БЕЛЕЖКА

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150

B (m)

Пример 2

в случай на модул EWAQ240+260
Общ обем на водата в системата=1000 л
Най-висока точка на веригата над модула EWAQ=5 м
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar

Pr=2.4
Pr=2.3
Pr=2.2
Pr=2.1
Pr=2.0
Pr=1.9
Pr=1.8
Pr=1.7
Pr=1.6
Pr=1.5
Pr=1.4
Pr=1.3
Pr=1.2
Pr=1.1
Pr=1.0

EWAQ240+260

В този пример е позволено да се запази
фабричната настройка на предварителното
налягане от 1,5 bar. В този случай първоначалното
водно налягане трябва да е ±2,2 bar

в

цялата

БЕЛЕЖКА

■

В
случай
на
фабрично
поставена
изолационна лента (OP10):
В превключвателната кутия са предвидени
две клеми, към които може да се свърже
допълнително закупен лентов отоплител за
предпазване на тръбопровода за вода от
замръзване през студените зимни месеци.
Вижте прикрепената към уреда схема на
окабеляването.

■

В случай на инсталиран лентов отоплител:
Помпата може да се активира при ниски
външни температури (вижте "Потребителска
настройка
в
сервизното
меню"
на
страница 10).

система
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Окабеляване

Изисквания към силовото захранване и кабелите
1

Окабеляването и монтажът на компонентите трябва
да се извършват от лицензиран електротехник и
следва да отговарят на съответните европейски и
национални законови разпоредби.

2

Окабеляването трябва да се извършва в съответствие с приведените по-долу схеми и инструкции.
За
захранване
на
системата
задължително
използвайте отделна силова верига. Никога не
използвайте източник на захранване съвместно
с други устройства.
БЕЛЕЖКА

Електрическото захранване на модула трябва да се организира така, че да може да се включва или изключва независимо от захранването на останалите уреди и оборудване.
За свързване на уреда трябва да се осигури специална
силова верига на захранване. Тази верига трябва да бъде
защитена от необходимите защитни устройства, а именно
превключвател, инерционен предпазител за всяка фаза и
детектор за утечка на земята (високоскоростен тип
100 mA). Препоръчителните предпазители са упоменати на
окабеляващата диаграма, доставена с уреда. При система
с охладители в DICN конфигурация, осигурете отделно
захранване за всеки охладител.
Изключвайте основния изолиращ превключвател
преди да правите свързвания (изключване на
прекъсвача, отстраняване или изключване на
предпазители).

Проверете на схемата за окабеляване всички
електрически елементи, споменати по-долу, за да
разберете по-добре начина на функциониране на
модула.

Свързване на захранването на водоохладител
с въздушно охлаждане

Таблица на частите
Вижте допълнителното ръководство, доставено с уреда, за:
■

Пълна таблица на частите

■

Бележки

1

A02P...........** ....... PCB комуникация (само за опция EKACPG)
A4P........................ PCB кабелно устройство за дистанционно
управление

2

Използвайки подходящи кабели, свържете захранващата
верига към терминали L1, L2 и L3 на модула.
Захранващата верига трябва да се свърже към терминали
2,4 и 6 на основния прекъсвач.
Свържете
земния
проводник
(жълт/зелен)
към
заземяващия терминал .

A5P.............** ....... PCB кабелно устройство за дистанционно
управление (само за опция EKRUPG)
E5H.............*......... Отоплител

Кабели за вътрешно свързване

F1~F3 .........# ........ Основни предпазители

■

F4,F5 ..........# ........ Предпазител за отоплители
H1P.............*......... Индикаторна лампа: алармен сигнал
(по подразбиране НЕ)

Трябва да се монтира контакт за блокировка на
помпата, за да се предпази модулът от работа без
вода. В превключвателната кутия е предвидена
клема за свързване на такъв контакт.
При модули в DICN конфигурация, всеки
охладител може да има отделна циркулационна
помпа или 1 помпа може да подава водата към
разпределител, който я отвежда към няколко
охладителя.
И в двата случая, всички модули трябва да са
оборудвани с контакт за блокировка на помпата!

H2P~H6P ...*......... Индикаторна лампа за променливи
дигитални изходи

H11P,H12P ....*......... Индикаторна лампа за оперативния
компресор C11M, C12M
H21P,H22P ...*......... Индикаторна лампа за оперативния
компресор C21M, C22M (само за
EWAQ130~260)
K1P.............## ...... Контактор на помпа (само за опции OPSP,
OPHP, OPSC, OPTP и OPTC)
K1S.............*......... Реле срещу претоварване на помпа (само за
опции OPSP, OPHP, OPSC, OPTP и OPTC)

БЕЛЕЖКА

K2P.............** ....... Контактор на помпа (само за опция OPTC
или OPTP)
M1P ............*......... Двигател на помпа 1 (само за опции OPSP,
OPHP, OPSC, OPTP и OPTC)
M2P ............*......... Двигател на помпа 2 (само за опция OPTC
или OPTP)
R8T.............*......... Температурен сензор за променлив аналогов
вход
■

S1M ....................... Основен изолиращ прекъсвач
S2M ............# ........ Изолиращ прекъсвач на лентовия отоплител
S1S~S5S....*......... Превключвател за променлив дигитален
вход

Само за модели без опция OPSP, OPTP, OPHP, OPSC или
OPTC

Нормално модулът няма да работи, ако няма
поток, благодарение на стандартно монтирания превключвател на потока.
Но от съображения за двойна осигуровка,
трябва за монтирате контакт за блокировка
на помпата.
Експлоатирането на модула без наличие на
поток ще доведе до много тежки повреди на
уреда (замръзване на изпарителя).

Свободни от напрежение контакти (за всички модели)
Контролерът се доставя със свободни от напрежение контакти за проверка на статуса на модула. Тези контакти
могат да се свържат както е посочено на диаграмата.

V2C.............## ...... Феритна сърцевина (само за опция EKACPG)
- - - ......................... Окабеляване
➀............................ Няколко възможности за окабеляване
........................ DIP суич (поставен в ляво положение)
Не е включено в стандартния модул
Не е възможно като опция

Възможно като опция

Задължително

#

##

Не е
задължително

*

**
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■

Отдалечен вход (за всички модели)
Освен свободните от напрежение контакти, има възможност за монтиране на дистанционни устройства. Те се
монтират според посоченото на диаграмата.
При модули в DICN конфигурация, отбележете следното:
•

■

Превключвател за отдалечено вкл/изкл:

Модулите със статус NORMAL (НОРМАЛЕН) или
STANDBY (ГОТОВНОСТ) ще се управляват чрез
отдалечения превключвател, свързан към охладителя,
който е определен като MASTER (ГЛАВЕН).
Модулите със статус DISCONNECT
ON/OFF
(ОТКАЧАНЕ
ВКЛ/ИЗКЛ)
се
управляват
от
превключвателя, свързан към тях.
Вижте също ръководството за експлоатация: "Избор на
локално или отдалечено вкл/изкл управление".
•

Захранване на фабрично монтирания лентов отоплител
(опция OP10) и допълнителните лентови отоплители.
Независимо захранване 1~50 Hz, 230 V трябва да се
свърже към клемите, както е посочено на схемата за
окабеляване, предоставена с уреда. Лентовите отоплители
трябва да са свързани целогодишно към независимо
захранване. На място трябва да се монтират отделни
предпазители и прекъсвач за лентовия отоплител.
Свържете
земния
проводник
(жълт/зелен)
към
заземяващия терминал . (Вижте прикрепената към уреда
схема на окабеляването.)
Използвайте захранващ кабел с 2 проводника и земя
с кабелен разрез като функция на:
■ максимален ток 10 A,
■ максимална
външна
превключвателната кутия.

Отдалечен двоен превключвател:

Отдалеченият двоен превключвател може да се
свързва само към охладителя, дефиниран като
MASTER (ГЛАВЕН).
Въпреки това, в случай на отпадане на главния
охладител, например при прекъсване на захранването,
може да е полезно да се монтира двоен превключвател
за температурата и на останалите модули.

температура

60°C

в

Модул с единична верига

Свързване на проводниците
Прекарването на местното окабеляване трябва да става
според посоченото на следващите фигури.

1
Модул с двойна верига

В капака е предоставено известно свободно пространство за
инсталиране на подходящи нипели (изисква се пробиване на
капака),
- за модули с единични вериги: разположени под местното
окабеляване клеми,
- за модули с двойни вериги: разположени под основния
превключвател.
Вържете проводника със скоба (закупена на място) към
закрепващите пробки (1), както е показано на следващите
фигури, за да се осигури хлабина на окабеляването.
БЕЛЕЖКА

Ако
възникне
механичен
стрес
върху
окабеляването, земните връзки може да не се
разхлабят преди токопровеждащите връзки.
Поради
това,
направете
заземяващите
проводници по-дълги от токопровеждащите.

Свързване на мќсто на проводниците към клемите
Обърнете специално внимание на обозначениќта
върху клемите. Илюстрациќта по-долу показва
съответните места за правилното извършване на
окабелќването на мќсто.

1
■

Свързване на помпата (3~50 Hz, 400 V) в случай на OPSC
или OPTC
- За OPSC: има наличен контактор за помпа K1P
- За OPTC: има налични контактори за помпа K1P и K2P
За
всяка
свързана
помпа,
използвайте
кабел
с 3 проводника + земя с минимално сечение от 2,5 мм2.
Дължината на заземяващия кабел не трябва да
надвишава 10 м. Ако разстоянието между
помпата и превключвателната кутия е повече от
10 м, помпата трябва да се заземи независимо от
превключвателната кутия.
Максимален
таблица.

работен
Модули

Ръководство за монтаж
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ток/помпа

според

следващата

Максимален работен ток/помпа

EWAQ080+100

4,45 A

EWAQ130+150

6,30 A

EWAQ180~260

8,00 A
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Свържете L1, L2 и L3 към K1P (и към K2P в случай на
OPTC), а заземяващият проводник към земната клема от
лявата страна на K1P, както е показано на долните фигури.
Модул с единична верига

K1P

DICN SETTINGS (втори екран)
Модул 1
Главният

Модул 2
Подчинен 1

Модул 3
Подчинен 2

Модул 4
Подчинен 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

K2P
БЕЛЕЖКА

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1
Модул с двойна верига

■

Когато потребителят влезе в сервизното
меню, DIII комуникацията се прекъсва.

■

Когато потребителят излезе от сервизното
меню, DIII комуникацията се възобновява.

■

Пълното възстановяване на DIII комуникацията отнема 10 минути.
Ако след 10 минути няма комуникация, ще се
изведе съобщение за мрежова грешка
"OU4:PCB COMM.PROBLEM" (вижте също
симптом 12 в главата "Отстраняване на
проблеми"
от
ръководството
за
експлоатация).

Кабел за дистанционния дигитален контролер
(опционален комплект EKRUPG)
1
Свързване и настройка на DICN система (опционален
комплект EKACPG)
(Вижте Приложение I, "Примери
конфигурация" на страница 13)

за

монтаж

на

DICN

При система с охладители в DICN конфигурация, охладителите
трябва да са свързани както е показано на следващата фигура.

1

2

3

4

В случай, че предпочитате да управлявате модула от
разстояние, към PCB вътре в модула може да се свърже
дистанционен дигитален контролер. Спецификации на кабела:
0,75 мм2 4 жилен, максимум 500 м дължина.

Задаване на адресите на дистанционния дигитален
контролер
Когато се използва дистанционен дигитален контролер,
адресът трябва да се зададе посредством DIP-суичове
в съответствие със следващата диаграма:
Основен (A4P)
дистанционен
контролер

Направете F1/F2 връзката за DIII комуникация както е
показано на схемата за окабеляване, като използвате 2-жилен
кабел (0,75~1,25 мм2) (максимално 1000 м).

SUB

SUB

S1A

S1A

MAIN

MAIN

TERM

Обръщайте внимание на поляритета!

Подчинен (A5P)
дистанционен
контролер

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

OFF

DICN настройки на дигиталния контролер
При инсталиране на DICN система, регулирайте настройките на
дигиталния контролер както е показано в следващата таблица:

■ = положение на DIP-суича

Вижте прикрепената към уреда схема на окабеляването.

Сервизно меню, Подменю, комуникация
COMMUNICATION PCB (пети екран)
Модул 1
Главният

Модул 2
Подчинен 1

Модул 3
Подчинен 2

Модул 4
Подчинен 3

DIII:

YES

YES

YES

YES

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

POWER:

Y

N

N

N

Сервизно меню, Подменю, DICN
DICN SETTINGS (първи екран)
Модул 1
Главният

Модул 2
Подчинен 1

Модул 3
Подчинен 2

Модул 4
Подчинен 3

MS OPTION:

Y(*)

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) Главният модул трябва да бъде зададен последен в реда, в противен
случай задайте стойност N и след това отново Y.
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Преди началото на експлоатацията
Модулът не може да се стартира, дори и за много
кратко време, преди да се провери докрай следният
списък за проверка преди пускане в действие.

1

Проверка за външни повреди.

■

2

Отворете всички спирателни клапани, обозначени
с червен етикет: "OPEN THIS VALVE BEFORE OPERATION"
(отворете този клапан преди задействане). (Отворете
докрай тръбопровода за течност, отходните и спирателните вентили за всмукването (ако са предвидени (OP12)).)

■

3

Монтирайте основни предпазители, детектор за утечки
на земята.
Препоръчвани предпазители: gL/gG съгласно стандарта
IEC 269-2.
Вижте схемата на окабеляване за размера.

Потребителска настройка в сервизното
меню
Всички потребителски настройки
извършат от лицензиран техник.

1

Подайте напрежение на основната верига и проверете
дали е в рамките на допустимите ±10% от посочения
лимит върху табелката със спецификации.
Електрическото захранване на модула трябва да се
организира така, че да може да се включва или изключва
независимо от захранването на останалите уреди и
оборудване.
Вижте схемата на окабеляване, клеми L1, L2, L3 и PE.

3

2

5

Проверете дали всички местни кабели са инсталирани
правилно.

4

■

6

Подайте вода към изпарителя и проверете дали водният
поток е в рамките на лимитите, посочени в таблицата от
"Зареждане с вода, дебит и качество" на страница 5.

5
6

■

7

Тръбопроводът трябва да е напълно обезвъздушен.

■

8

Свържете контакта на помпата, така че модулът да може
да работи само когато водните помпи работят и дебитът
на водния поток е достатъчен.
За DICN конфигурации, всеки охладител има собствен
превключвател за потока и се блокира взаимно с помпата,
от която получава вода.

■

9

Проверете нивото на маслото в компресорите.

■

10

Свържете захранването към клемите на лентовия
отоплител (фабрично монтиран OP10).
Лентовите отоплители трябва да са свързани
целогодишно към независимо захранване с отделен
предпазител.

■

11

Проверете дали всички сензори за вода са поставени
правилно в свързващите тръби на топлообменника.

■

12

Проверете дали след включване на захранването всички
променливи входове и изходи са конфигурирани
правилно.
Отбележете правилната конфигурация за всеки от
следните променливи входове и изходи:
• DI1
• DI2
• DI3
• DI4
• DO1
• DO2
• DO3
• DO4
• DO5
• DO6
• AI1
• AI2
• AI3
• AI4
• AO1

10

да

се

7

8
9

Влезте в менюто за потребителски настройки (Å) както е
посочено в ръководството за експлоатация и натиснете
клавиш Ì за избор на сервизното меню, след това
натиснете ‡ (това е възможно само при изключен уред).
Въведете паролата, като използвате клавишите ﬁ и Ì.
Паролата може да се намери в сервизното ръководство.
Натиснете ‡ за потвърждаване на паролата и влезте
в сервизното меню.
Отидете на екрана, който съдържа параметрите за
промяна, като използвате клавишите ﬁ и Ì.
Позиционирайте курсора зад параметъра за промяна
с клавиша ‡.
Изберете подходящата настройка, като използвате
клавишите ﬁ и Ì.
Натиснете ‡ за потвърждаване на промяната. След
потвърждаване на промяната, курсорът преминава към
следващия параметър, който може да се конфигурира.
Поставете курсора в горния ляв ъгъл на екрана когато
приключите с промяната на параметрите на този екран.
Повторете от инструкция 4 нататък, за да промените
останалите параметри.

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

■

Необходимо е да се прочете ръководството за
експлоатация, предоставено с уреда, преди да
се пристъпи към неговото използване. То ще
допринесе за разбиране на действието на
уреда и неговия електронен контролер.

■

Затворете всички вратички на превключвателната кутия след монтиране на модула.

Ръководство за монтаж

трябва

За промяна на настройка в сервизното меню:

■

БЕЛЕЖКА

Подпис

стандартни стъпки преди стартиране на модула

■

4

Дата

Запазете за бъдещи справки.

отметнете
✓ след
проверка

■

Потвърждавам, че съм изпълнил и проверил всички
споменати по-горе неща.
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Настройки за модули с използване на гликол (OPZL)

Настройка на работните часове на компресора

Възможно е да се промени минималната температура на
изходящата вода (MIN.OUTL.WATER) в сервизното меню,
подменю Безопасност. Преди намаляване на минималната
температура на изходящата вода:

Влезте в подменю COMPRESSOR (КОМПРЕСОР) през сервизното меню.

■

Уверете се, че към водната система е добавено достатъчно
количество гликол съгласно таблицата.

■

Уверете се, че настройката е съгласно таблицата.
LWE(*)
°C –10~–5
Етилен гликол
%
40
Пропилен гликол %
40
MIN.OUTL.WATER
Минимална изходяща
–10
вода
FREEZE UP DIS
Настройка за
деактивираща
–11
температура на
замръзване
RESET
Възстановяване на
деактивираща
–10
температура на
замръзване
REFR TEMP SET
Настройка на
–17,5
температура на
охладителния газ
LP SETP. C:
Точка на ниско налягане
0,5
в режим на охлаждане
PUMP ON SETP
Настройка на
–21,5
температура при
включена помпа(**)

Дефиниране на променливи дигитални/аналогови
входове и изходи

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~4
10
15

4~20
0
0

–5

0

2

4

Освен фиксираните входове и изходи, има още няколко
променливи входове и изходи, за които могат да се избират
функции измежду няколко възможности.

–6

–1

1

3

Възможните функции за променливите дигитални входове са:

–5

0

2

4

–12,5

–7,5

–5,5

–3,5

0,5

–14,5

0,5

–7,5

1,2

1,2

–2,5

1,5

(*) LWE = Излизаща от изпарителя вода
(**) Няма наличен лентов отоплител

■

Когато показаните отработени часове не съвпадат с реалните
отработени часове на компресора, е възможно те да се
променят.

Горните настройки водят до постигане на долните граници
за входящо и изходящо охлаждане, посочени в таблицата
по-долу.

Влезте в подменю INPUT OUTPUT (ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ) през
сервизното меню.

■

NONE: не се определя функция за променливия дигитален
вход.

■

STATUS: не се определя функция за променливия
дигитален вход, но входният статус може да се види
в менюто "input/output" (вход/изход).

■

DUAL
SETPOINT: за превключване между точки на
заявка.

■

REMOTE
ON/OFF: за отдалечено включване или
изключване на модула.

■

CAP.
LIM
25%/50%/75%/SET: за ограничаване на
капацитета на модула до въведените стойности.

■

FREE COOLING REQ: за отдалечено задействане на
модула в свободно охлаждащо състояние.

■

FAN FORCED ON: за активиране на вентилаторите, ако
модулът е изключен

Възможните функции за променливите дигитални изходи са:
■

NONE (OPEN): не се определя функция за променливия
дигитален изход.

■

CLOSED: не се определя функция за променливия
дигитален изход, но изходът е затворен.

■

2ND PUMP: може да се използва за управление на втора
изпарителна помпа.

■

100% CAPACITY: индикация, когато модулът работи на
100%.

■

FULL
CAPACITY: индикация, когато модулът работи
с максимален капацитет, например, достигнати 100%
капацитет или достигнат максимален капацитет при
ограничения за безопасност.

■

FREE COOLING: за управление на 3-посочният воден
клапан когато модулът работи в свободно охлаждащо
състояние.

■

GEN.OPERATION: индикация при включване на модула.

■

SAFETY+W.(NO): индикация за активно състояние на
безопасност или предупреждение, при използване на
нормален отворен контакт.

За да се избегне безопасното възстановяване от неквалифицирани лица, по подразбиране се изисква парола при такова
възстановяване.

■

SAFETY+W.(NC): индикация за активно състояние на
безопасност или предупреждение, при използване на
нормален затворен контакт.

Тази парола, обаче, може да се промени на SERVICE
PASSWORD или на NONE.

■

SAFETY
(NO): индикация за активно състояние на
безопасност, при използване на нормален отворен контакт.

■

SAFETY (NC): индикация за активно състояние на безопасност, при използване на нормален затворен контакт.

LWE(*)
°C –10~–5
Етилен гликол %
40
Пропилен
%
40
гликол
COOL. INLSP1/2
Долна граница на
–7
входящо охлаждане
COOL. OUTSP1/2
Долна граница
–10
на изходящо
охлаждане

–5~0
30

0~2
20

2~4
10

4~20
0

35

25

15

0

–2

–5

3

0

5

2

7

4

(*) LWE = Излизаща от изпарителя вода

Неправилните настройки могат да
сериозна повреда на оборудването.

доведат

до

Задаване на парола за безопасно възстановяване
Влезте в подменю SAFETY (БЕЗОПАСНОСТ) през сервизното
меню.

БЕЛЕЖКА

Тъй като неправилното възстановяване на безопасните настройки може да повреди машината,
препоръчва се поддържане на стандартното ниво
на защита от менюто SAFETY (БЕЗОПАСНОСТ) и
категорично да не се променя нивото на NONE
(НЯМА).

EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
4PW35557-1G – 2014.06

Ръководство за монтаж

11

БЕЛЕЖКА

■

■

NO: нормален отворен контакт
Възможни
са
всички
променливи
дигитални изходи
- Активна безопасност = затворен
контакт
- Няма захранване = отворен контакт
- Няма активна безопасност = отворен
контакт
NC: нормален затворен контакт
Възможно е само при променлив
дигитален изход 1
- Активна безопасност = затворен
контакт
- Няма захранване = затворен контакт
- Няма активна безопасност = отворен
контакт

■

C1/C2
верига.

■

WARNING: индикация за активно предупреждение.

■

C1/C2 OPERATION: индикация, че компресорът на тази
верига е включен.

■

0% CAPACITY: индикация, че няма включени компресори.

SAFETY: индикация за активна безопасност на

В случай на инсталиран лентов отоплител
Влезте в подменю PUMP (ПОМПА) през сервизното меню.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Настройката по подразбиране е
OFF. Променете настройката на
ON (ВКЛ), ако е нужна функция на
помпата.

Ако не е монтиран лентов отоплител, помпата може да се
активира при ниска температура на околната среда, когато
модулът е изключен.

Дефиниране на BMS настройки (опционален комплект
EKACPG)
Влезте в подменю COMMUNICATION (КОМУНИКАЦИЯ) през
сервизното меню.
BMS параметрите, позволяващи комуникация между модула и
системата за наблюдение, могат да се променят с втората
COMMUNICATION
PCB (КОМУНИКАЦИОННА ШИНА) и
екрана COMMUNICATION (КОМУНИКАЦИЯ) от сервизното
меню. BMS параметрите са:
COMMUNICATION PCB екран:
■

RS485: индикация за серийна връзка MODBUS или NONE.

■

ADDR: използва се за адресиране на PCB.

■

BR: показва скоростта на комуникацията (побитова
честота).
Възможните настройки са: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200.

■ 0-1V, 0-5V, 0-10V

■

■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE 4 (Вижте сервизното ръководство, за да разберете какво означават различните типове NTC сензори.)

PARITY: Посочва паритет, NONE
(2STOPb)
с 2 стопбита или ODD/EVEN с 1 стопбит (1STOPb).

COMMUNICATION екран:

Възможните конфигурации за променливите аналогови входове
са:
За всяка конфигурация на CHANG.AI трябва също да се
избере и типът:
■ 0-20mA, 4-20mA

■

■ DI (Дигитален вход)
(за начин на свързване, вижте схемата за окабеляване)

BMS CONTROL ALLOWED: ако е зададена стойност Y
(да), модулът може да се управлява и конфигурира от
система за наблюдение. Ако е зададена стойност N (не), то
системата за наблюдение може само да получава
стойности, но не и да ги променя.

■

NONE: не се определя функция за променливия аналогов
вход.

■

STATUS: показва състоянието само чрез тест

Дефиниране на настройките на термостата

■

FLOATING SETP: плаваща точка на заявка, базирана на
външен или аналогов вход (възможна само за mA, V или
NTC типове)

■

■

TEMPERATURE: показва само (по пример) изходящата
температура на кондензатора (възможна само за NTC
типове)

■

DI***: вижте възможните функции за променливи
дигитални входове. (*** може да бъде всяко от следните:
STATUS, DUAL SETPOINT, REMOTE ON/OFF, FREE
COOLING REQ, LOW NOISE или FAN FORCED ON.)
(възможно само за типове DI (дигитален вход))

Задаване на отместване на сондата
Влезте в подменю INPUT OUTPUT (ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ) през
сервизното меню.
Възможно е да се въведе коригираща стойност за определени
измерени температури (температура на входящата вода
в изпарителя и температура на смесената изходяща вода от
изпарителя). Това е за да се коригира евентуална грешка
в измерването. Подразбиращата се стойност за отместването
на сондата е 0.

Ръчно управление на помпата
Влезте в подменю PUMP (ПОМПА) през сервизното меню.
Има възможност за ръчно включване и изключване на помпата.
Това означава, че когато модулът е изключен, помпата може да
се включи по всяко време за проверка.

Ръководство за монтаж
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При самостоятелен модул
Влезте в първия екран на подменю THERMOSTAT
(ТЕРМОСТАТ) през сервизното меню.
Дефинирането на настройките на термостата за температура на входящата или изходящата вода на A и C може да
се направи само в сервизното меню.
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

■

За дефиниране на настройките на
термостата за температура на
входящата или изходящата вода.

При модул, свързан в DICN конфигурация.
Само за главния модул, влезте в четвъртия екран от
подменюто DICN през сервизното меню.
Дефинирането на настройките на DICN термостата за
температура на входящата или изходящата вода на A, B и C
може да се направи само в сервизното меню.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

За дефиниране на настройките на
термостата за температура на
входящата вода.

Как да продължите
След монтаж и свързване на опакования водоохладител
с въздушно охлаждане, цялостната система трябва да бъде
проверена и изпробвана както е описано в "Проверки преди
първоначалното пускане" в ръководството за експлоатация,
доставено с уреда.
Попълнете формуляра от кратките инструкции и го закрепете
на видно място в близост до работната площадка на
охладителната система.
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Приложение I
Примери за монтаж на DICN конфигурация

Пример 1: Единична кръгова система с 1 помпа
фигура 1 показва конфигурацията на системата, местното
окабеляване и клемите за него в този пример.

Въведение

Цел
Това приложение представя 3 примера за монтаж, които ще ви
помогнат да изградите вашата Daikin Integrated Chiller Network
или DICN конфигурация.
Вижте "Свързване и настройка на DICN система (опционален
комплект EKACPG)" на страница 9.

Примери
Местно окабеляване и таблица с частите за
окабеляване
Окабеляването и монтажът на компонентите трябва
да се извършват от лицензиран електротехник и
следва да отговарят на съответните европейски и
национални законови разпоредби.
Окабеляването трябва да се извършва в съответствие с приведените по-долу инструкции и схемата за
окабеляване, предоставена с модула.
За захранване на системата задължително използвайте отделна силова верига. Никога не използвайте
източник на захранване съвместно с други
устройства.
Всички потребителски настройки
извършат от лицензиран техник.

трябва

да

Целта на системата е да предостави постоянен воден поток
с постоянна температура за конкретен товар. Един модул,
подчинен 3 (S3), се пази като резервен модул в готовност.

Настройка
■

Системата се контролира за температура на входящата
вода.

■

Помпата работи докато 1 от модулите е включен. След
изключване на всички модули, помпата работи в продължение на време, дефинирано от настройката PUMPLAG.

■

Подчинен 3 (S3) е конфигуриран да работи когато неговият
превключвател за дистанционен старт/стоп S1S (S3) се
натисне от оператора.

■

Подчинен 1 (S1), подчинен 2 (S2) и главният модул (M) се
включват и изключват чрез превключвател за дистанционен старт/стоп S1S (M), който е свързан към главния
модул.

■

Точката на заявка може да се превключва от
INLETSETP1 на INLETSETP2, използвайки превключвателя за двоен избор на точка S2S, който е свързан към
главния модул.

БЕЛЕЖКА

K*P може също да бъде контактор с 24 V DC или
230 V AC.

се

При модули с интегрирана помпа, контакторът и блокировката
на помпата са вече предвидени в модула.

Настройки на параметрите на модулите
Меню Usersettings (Потребителски настройки), подменю DICN:
Подчинен 3

........ Окабеляване
........ Заземяване
........................... Клема на модула
F1~F20 .................. Предпазители

DISCONNECT
ON/OFF
PUMP ON IF:
UNIT ON
MODE:

Подчинен 2

Подчинен 1

Главният

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

K1P~K4P............... Контакт на помпа

Променливите входове/изходи трябва да се дефинират както
следва:

L1,L2,L3,N ............. Основни захранващи клеми

Меню за сервизни настройки, подменю INPUT OUTPUT:

M1P~M5P.............. Двигател на помпа
R9T........................ Сензор за вторична верига

Клема 46-47
S2S DI1
Клема 48-49
S1S DI2
Клема 50-51
DI3
Клема 52-53
DI4

S3S........................ Ръчен превключвател за помпа на главен
модул
S1S (M,S3) ............ Отдалечен старт/стоп превключвател
S2S........................ Превключвател за избор на двойна точка на
заявка
Y1S........................ 3-посочен клапан

Подчинен 3

Подчинен 2

Подчинен 1

Главният

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Забележка
Подчинен модул 3 може да се конфигурира за автоматично
стартиране, ако:
■

1 от останалите модули е в аларма или;

■

всички останали модули работят с пълен капацитет и
точката на наязка още не е достигната.

За да се задейства подчинен модул 3 по този начин, поставете
неговия режим в STANDBY. В този случай, S1S (S3) няма
функция.
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Пример 2: Единична кръгова система с отделни
помпи
фигура 2 показва конфигурацията на системата, местното
окабеляване и клемите за него в този пример.

Пример 3: Двойна кръгова система с няколко помпи
фигура 3 показва конфигурацията на системата, местното
окабеляване и клемите за него в този пример.

Цел
Цел
Целта на системата е да предостави постоянен воден поток
с постоянна температура за конкретен товар. Един модул,
подчинен 3 (S3), се пази като резервен модул в готовност.

Целта на тази система е да поддържа буфер при постоянна
температура и да подава товар от този буфер. Един модул,
подчинен 3 (S3), се пази като резервен модул в готовност.

Настройка
Настройка
■

Системата се контролира за температура на входящата
вода.

■

Помпа 1, помпа 2 и помпа 3 продължават да работят,
докато главният модул, подчинен модул 1 или 2, са
включени. Помпа 4 започва да работи само, ако се включи
подчинен модул 3. След изключване на всички модули,
помпата работи в продължение на време, дефинирано от
настройката PUMPLAG.

■

Подчинен 3 (S3) е конфигуриран да работи когато неговият
превключвател за дистанционен старт/стоп S1S (S3) се
натисне от оператора.

■

Подчинен 1 (S1), подчинен 2 (S2) и главният модул (M) се
включват и изключват чрез превключвател за дистанционен старт/стоп S1S (M), който е свързан към главния
модул.

■

Точката на заявка може да се превключва от
INLETSETP1 на INLETSETP2, използвайки превключвателя за двоен избор на точка S2S, който е свързан към
главния модул.

■

Системата се контролира за температура на входящата
вода.

■

Помпите на подчинените модули работят само когато
техният компресор работи (енергоспестяване). След
изключване на компресора, помпата работи в продължение
на време, дефинирано от настройката PUMPLAG.

■

Помпата на главния модул трябва да работи постоянно, за
да следи за правилната температура.

■

Подчинен 3 (S3) е конфигуриран да работи когато неговият
превключвател за дистанционен старт/стоп S1S (S3) се
натисне от оператора.

■

Подчинен 1 (S1), подчинен 2 (S2) и главният модул (M) се
включват и изключват чрез превключвател за дистанционен старт/стоп S1S (M), който е свързан към главния
модул.

■

Точката на заявка може да се превключва от
INLETSETP1 на INLETSETP2, използвайки превключвателя за двоен избор на точка S2S, който е свързан към
главния модул.

БЕЛЕЖКА
БЕЛЕЖКА

K*P може също да бъде контактор с 24 V DC или
230 V AC.

K*P може също да бъде контактор с 24 V DC или
230 V AC.

Настройки на параметрите на модулите

Настройки на параметрите на модулите

Меню Usersettings (Потребителски настройки), подменю DICN:
Меню Usersettings (Потребителски настройки), подменю DICN
Подчинен 3

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

MODE:
PUMP ON IF:

Подчинен 2 Подчинен 1

NORMAL

NORMAL

Подчинен 3

Главният

MODE:

NORMAL
PUMP ON IF:

Подчинен 3

Подчинен 2

Подчинен 1

NORMAL

NORMAL

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

Меню за сервизни настройки, подменю INPUT OUTPUT

Главният

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Клема 46-47
S2S DI1
Клема 48-49
S1S DI2
Клема 50-51
DI3
Клема 52-53
DI4

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Забележка
Подчинен модул 3 може да се конфигурира за автоматично
стартиране, ако:
■

1 от останалите модули е в аларма или;

■

всички останали модули работят с пълен капацитет и
точката на наязка още не е достигната.

За да се задейства подчинен модул 3 по този начин, поставете
неговия режим в STANDBY. В този случай, S1S (S3) няма
функция.
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NORMAL

Главният

Променливите входове/изходи трябва да се дефинират както
следва:

Меню за сервизни настройки, подменю INPUT OUTPUT

Ръководство за монтаж

Подчинен 2 Подчинен 1

UNIT ON UNIT ON UNIT ON

Променливите входове/изходи трябва да се дефинират както
следва:

Клема 46-47
S2S DI1
Клема 48-49
S1S DI2
Клема 50-51
DI3
Клема 52-53
DI4

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

Подчинен 3

Подчинен 2

Подчинен 1

Главният

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Забележка
Подчинен модул 3 може да се конфигурира за автоматично
стартиране, ако:
■

1 от останалите модули е в аларма или;

■

всички останали модули работят с пълен капацитет и
точката на наязка още не е достигната.

За да се задейства подчинен модул 3 по този начин, поставете
неговия режим в STANDBY. В този случай, S1S (S3) няма
функция.
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КРАТКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
EWAQ-DAYN Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
Доставчик на оборудването:

Сервизен отдел:

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

Телефон:...............................................................................

Телефон: ...........................................................................................

Технически данни на оборудването
Производител

: DAIKIN EUROPE N.V...........

Захранване (V/Ph/Hz/A)

: ..........................................

Модел

: .............................................

Максимално налягане

: ................................45 bar

Сериен номер

: .............................................

Заредено тегло (kg) R410A : ..........................................

Година на производство : .............................................

Стартиране и спиране
➤ Стартиране чрез включване на прекъсвача на захранващата верига. След това действието на
водоохладителя се контролира от контролер с цифров дисплей.
➤ Спиране чрез изключване на контролера и прекъсвача на захранващата верига.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Аварийно спиране

:

Изключете прекъсвача на веригата, разположен на......
................................................................................................
................................................................................................

Отвори за приток
и отвеждане на въздуха :

Зареждане на охладител :
Първа помощ

:

Винаги ги поддържайте свободни, за да получите
максимален охлаждащ капацитет и за да предпазите
инсталацията от повреди.
Използвайте само охладител R410A.
В случай на нараняване или инцидент, незабавно
информирайте:

➤ Управлението на фирмата : Телефон ...................................
➤ Дежурния лекар

: Телефон ...................................

➤ Пожарната

: Телефон ...................................
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