INSTALLATIONSVEJLEDNING
Kompakte luftkŅlede vandkŅleenheder
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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
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настоящее заявление:

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
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>

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

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

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

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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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:

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

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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05

08 p continuação da página anterior:
09 u продолжение предыдущей страницы:
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11 s fortsättning från föregående sida:
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08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
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Kompakte luftkølede vandkøleenheder
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Tekniske specifikationer(1)
Model EWAQ

Kølemiddel
Dimensioner HxBxD
Vægt

080
(mm)

• maskinvægt

(kg)

• driftsvægt

(kg)

100

130

R410A
2311x2000x2631
1350
1365

1400
1415

1500
1517

Tilslutninger

3" OD (76,1 mm OD)

• kølevandsind- og udtag

Model EWAQ

Kølemiddel
Dimensioner HxBxD

150

180

210

R410A
(mm)

2311x2000
x2631

2311x2000x3081

Vægt
• maskinvægt

(kg)

• driftsvægt

(kg)

1550
1569

1800
1825

1850
1877

Tilslutninger

3" OD (76,1 mm OD)

• kølevandsind- og udtag

Vandpåfyldning, -gennemstrømning og -kvalitet................................ 4
Påfyldning af vand ..................................................................................... 5

Isolering af rør.................................................................................... 6
Ledningsføring på stedet ................................................................... 6
Oversigt over dele ...................................................................................... 6
Krav til strømkreds og kabel....................................................................... 7
Tilslutning af den luftkølede vandkølers strømforsyning............................. 7
Kabler til indbyrdes forbindelse .................................................................. 7
Tilslutning af ledningsføring på stedet........................................................ 7
Tilslutning og opsætning af et DICN system (ekstra sæt EKACPG).......... 8
Kabel til digital fjernbetjeningsenhed (ekstra sæt EKRUPG) ..................... 9

Model EWAQ

Kølemiddel
Dimensioner HxBxD
Vægt

240
(mm)

• maskinvægt

(kg)

• driftsvægt

(kg)

Elektriske specifikationer(1)
Model EWAQ

Strømkreds

080~260

• Fase
• Frekvens

(Hz)

Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg.

• Spænding

(V)

Den oprindelige vejledning er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er
oversættelser af den originale vejledning.

• Spændingstolerance

(%)

KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I
TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF
UDSTYRET.

INDLEDNING
Daikin EWAQ-DAYN luftkølede vandkøleanlæg er konstrueret til
udendørsinstallation og er kun til køleformål. Enhederne fås i
8 standardstørrelser med normal kølekapacitet i størrelsesordenen
80 til 260 kW.
EWAQ-enhederne kan kombineres med Daikin ventilationskonvektorer eller luftbehandlingsudstyr til brug som klimaanlæg. De
kan desuden levere afkølet vand til proceskøling.
Denne installationsvejledning beskriver fremgangsmåden for udpakning, installation og tilslutning af EWAQ-enheder.

EWAQ080~260DAYN
Kompakte luftkølede vandkøleenheder
4PW35557-1G – 2014.06

3250
3292

3" (76,1 mm OD)

• kølevandsind- og udtag

Sådan skal du fortsætte................................................................... 11

FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF
UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I
ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND
ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG
KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA
DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED
UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET
MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.

3150
3189

Tilslutninger

Før start ............................................................................................. 9

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR
ENHEDEN STARTES. GEM DEN. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG
BRUG.

260

R410A
2311x2000x4833

YN
3~
50
400
±10

Tilbehør og funktioner(1)
Tilbehør
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Spærreventil til indsugning, væskespærreventil, spærreventil til
udløb (OP12)
Ampere- og voltmeterudlæsning på styreenhed (OP57)
Dobbelt overtryksventil (OP03)
Beskyttelsesgitter for fortætter (OPCG)
Inverter-ventilatorer (OPIF)
Drift med støjsvag drift (OPLN = OPIF + kompressorhus)

■
■
■

Enkeltpumpe (OPSP)
Pumpe med højt statisk tryk (OPHP)
Dobbeltpumpe (OPTP)
Varmekabel (-kabler) (OP10)
Glycol anvendes ved afgangsvandtemperatur i fordamperen på
–10°C (OPZL)
Ventilatorer med højt statisk tryk (OPHF)
Adressekort (EKACPG) indeholdt
- Daikin Integrated Chiller Network (DICN)
- Seriel kommunikation (MODBUS)
Fjern-brugergrænseflade (EKRUPG)
Enkeltpumpekontaktor (OPSC)
Dobbeltpumpekontaktor (OPTC)

■

Buffertank (OPBT)

■
■

(1) Se instruktionsbogen eller den tekniske vejledning for at få en komplet
oversigt over specifikationer, tilbehør og funktioner.

Installationsvejledning
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HOVEDKOMPONENTER

Egenskaber
■

Fabriksmonteret hovedafbryder

■

Fabriksmonteret gennemstrømningskontakt og vandfilter

■

Udlæsning af kølemiddeltryk (højt og lavt) via styreenhed

■

Høj (delbelastning) virkningsgrad

■

Elektronisk
ekspansionsventil
fugtindikation

■

Kontakter uden spænding
• generel drift
• pumpekontakt
• anden pumpekontakt til dobbeltpumpe-funktion
• sikkerheds- + advarselssignal (normal åbne- eller normal
lukkekontakt)
• 100% kapacitetssignal, fuldt kapacitetssignal
• driftskredsløb 1
• driftskredsløb 2 (kun til EWAQ130~260)

■

+

inspektionsglas

2

Fortætter

3
4

Analoge output, som kan ændres
• enhedskapacitet (mA, V)

(se oversigtstegningen leveret med enheden)

19

Indtag til elinstallationen
på stedet

Kompressor

20

Hovedafbryder

Elektronisk ekspansionsventil + inspektionsglas
med fugtindikation

21

Transportbjælke

22

Gennemstrømningskontakt

Spærreventil til udløb
(tilbehør)

23

Ventilator

24

Sikkerhedsventil

Spærreventil til
indsugning (tilbehør)

25

Højtrykssensor

26

Lavtrykssensor

Væskespærreventil
(tilbehør)

27

Højtrykskontakt

28

Olieinspektionsglas

8

Kølevandsindgang
(Victaulic® kobling)

29

Pumpe (tilbehør)

30

Buffertank (tilbehør)

9

Kølevandsudgang
(Victaulic® kobling)

31

Ekspansionstank
(tilbehør)

5

Analoge input, der kan ændres
• flydende kontrolpunkter (mA, V, NTC)
• ekstra måling af vandtemperatur (NTC)

■

Fordamper

med

Fjernstyring
• fjernstyret on-off
• dobbelt kontrolpunkt
• kapacitetsbegrænsning (forskellige indstillinger mulige)
• støjsvag drift (kun tilbehør OPIF)
• signal fri køling
• tvungen ventilation på signal

■

1

6

7

10

Vandaftapning fordamper

32

Vandfilter

11

Udluftning

33

12

Afgangsvandets
temperaturføler (R3T)

Spærreventiler vand
(tilbehør)

13

Indgangsvandets
temperaturføler (R2T)

14

Omgivelsestemperaturføler (R1T)

34

Ramme

35

Drænventil buffertank

36

Reguleringsventil
(tilbehør)

37

Spærreventil vand
(tilbehør)

15

Tørre- og indløbsventil

38

Trykmåler (tilbehør)

16

Strømforsyningens
indgang

39

Øjebolt til løft af enheden
(kun til EWAQ080~210)

17

El-boks

18

Digital displaystyreenhed

DRIFTSOMRÅDE

Påkrævet plads omkring enheden til service og luftindsugning
Tyngdepunkt

EWAQ080+100 + 180~260
AT °C

AT °C

VALG

STD

STD

OPIF

STD
OPZL

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

OPZL

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

AT

Omgivende temperatur

Område for udpumpning

LWT

Temperatur på
afgangsvand fordamper

Område for kontinuerlig
drift
Beskyttelse af vandkredsløbet mod frost
med varmekabel eller
ved at fylde systemet
med en glycolopløsning

STD

Standardenhed

OPIF

Ekstraudstyr inverterventilatorer

OPZL

Ekstra, glycol anvendes
ved afgangsvandtemperatur i fordamperen
ned til –10°C

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

43

OPIF

45
43
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

EWAQ130+150

Inverter-ventilatorer
(OPIF) (ekstraudstyr)

AF PLACERING

Dette er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette produkt forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal brugeren træffe forholdsregler
herimod.
Sørg for, at enheden ikke er umiddelbart tilgængelig for tredjemand.
Enhederne er konstrueret til montering på taget eller i grundplan og
skal installeres på et sted, hvor følgende krav er opfyldt:
1
Fundamentet skal være stærkt nok til at understøtte enhedens
vægt, og gulvet skal være fladt for at forhindre, at der dannes
vibrationer og støj.
2
Der skal være plads omkring enheden til servicearbejde og
mindstekravet til plads til luftindtag og -udtag skal være opfyldt
(se afsnittet "Beskrivelse" i betjeningsvejledningen).
Hvis der installeres flere enheder ved siden af hinanden, skal
der tages hensyn til minimumafstanden for vedligeholdelse
mellem enhederne.
3
Der må ikke være risiko for brand på grund af lækage eller
antændelig gas.
4
Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv
atmosfære.
5
Du skal sikre dig, at der ikke kan opstå vandskade på opstillingsstedet ved at montere vanddræn i fundamentet, og du skal passe
på, at der ikke kan stå vandlommer omkring konstruktionen.
6
Vælg en placering af enheden, så hverken udblæsningsluften
eller den lyd, som enheden danner, kan forstyrre nogen.
7
Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag ikke peger i den
hyppigst forekommende vindretning. Frontal vind vil forstyrre
enhedens drift. Brug eventuelt en vindskærm til at spærre for
vinden.
8
I områder med kraftigt snefald, bør der vælges et installationssted, hvor sneen ikke får indflydelse på enhedens drift.

EWAQ080~260DAYN
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Montering i grundplan
7

>2000
100

50

>100

Ved leveringen skal enheden kontrolleres, og eventuelle skader skal
straks anmeldes til transportfirmaet.

>350

OG HÅNDTERING AF ENHEDEN

>200

INSPEKTION

EWAQ080~210

2

Træbjælker

3

Fortætterbeskyttelsesplader (til
beskyttelse af
enheden under
transport)

5

6

EWAQ240+260
>2000
1922

1
2
3+4

B

3

Slynge med
4 stålwirer
140

1

1

2

>2000
1922
>A

B

3

2

■ Fastgør ankerboltene (1) i betonfundamentet.
Ved den endelige fastgørelse af enheden med disse ankerbolte, skal det kontrolleres, at spændskiver til kanal DIN434
(2), samt begge gummipladerne (3) (leveres på stedet) og
råkorken (leveres på stedet) eller gummipladerne, der skal
beskytte mod vibration (4), er installeret som vist.

Ved håndtering af enheden, skal der tages hensyn til følgende:
1

B

>A

EWAQ240+260

1

813

EWAQ080~210

Enheden skal helst løftes med en kran og en slynge af 4 stålwirer i henhold til instruktionsmærkaten på enheden.
■ Vedr. EWAQ080~210: Længden af de enkelte stålwirer skal
være minimum 3 m.
Du skal sikre dig, at stålwirerne kun monteres på de øjebolte
for oven på enheden, som er beregnet hertil.

■ Betonfundamentet bør være ca. 100 mm over gulvhøjde for
at sikre let adgang til VVS-arbejdet og bedre afløb.

■ Vedr. EWAQ240+260: Længden af de enkelte stålwirer skal
være minimum 6 m.
Du skal sikre dig, at stålwirerne kun monteres på de gule
løfteplader i bunden af enheden, som er beregnet hertil.
2

Vedr. EWAQ080~210: Når du løfter enheden med en kran, skal
du være opmærksom på placeringen af enhedens tyngdepunkt.

3

Anbring enheden så tæt som muligt ved det endelige
placeringssted i originalemballagen for at forhindre skader under
transporten.

Model

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

Fjern trærammerne fra enheden.

2

Montér vibrationsbeslag, hvis enheden skal installeres på et tag
eller et andet sted, hvor støj og vibration kan være til gene.

3

Anbring enheden på et solidt og plant fundament.
Montering på taget:

Montering i grundplan:

EWAQ080~260DAYN
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Enheden skal installeres på en stålrende
eller en I-profilramme, der fastholder
enheden til taget, eller på et
betonunderlag.
Enheden skal installeres på et fast
fundament. Det anbefales at fastgøre
enheden til et betonunderlag med
ankerbolte.

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

ankerbolt
størrelse
Antal

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

■

Tallene forudsætter, at fundamentet er på
jordoverfladen (5) eller på et betongulv (6).
Hvis fundamentet står på et uelastisk gulv,
kan betongulvets tykkelse regnes med til
fundamentet.

■

Der skal etableres en rende (7), som vist,
hvis fundamentet står på et betongulv. Det er
vigtigt for at aflede vandet, hvad enten fundamentet står på jord eller på et betongulv
(kloakering).

■

Blandingsforholdet for betonen er: cement 1,
sand 2 og grus 3. Indsæt Ø10 mm jernstænger med 300 mm's mellemrum. Betonfundamentets kanter skal udglattes.

OG PLACERING AF ENHEDEN

1

B

■ Kontrollér, at fundamentet er jævnt og plant.
BEMÆRK

UDPAKNING

A

4

Fjern fortætter-beskyttelsespladerne fra enheden.

5

Fjern de 2 gule transportfikseringer på kompressoren.

Installationsvejledning
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VIGTIG

INFORMATION OM DET ANVENDTE
KØLEMIDDEL

VANDPÅFYLDNING, -GENNEMSTRØMNING
-KVALITET

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.

Alle modeller

Kølemiddeltype:
GWP(1) værdi:
(1)

R410A
1975

KONTROL

AF VANDKREDSEN

Enhederne er forsynet med et vandindtag og et vandudtag, der kan
tilsluttes en vandskreds. Denne kreds skal leveres og monteres af en
godkendt montør og skal overholde de relevante europæiske og
nationale bestemmelser.
Kontrollér følgende punkter, før installationen fortsættes:

Kun vedr. EWAQ*DAYN
(uden ekstraudstyr OPSP, OPTP eller OPHP)
■
■

■

■

■

Enhed

Sørg for de fornødne sikkerhedsforanstaltninger i vandkredsen
for at sikre, at vandtrykket aldrig kan overstige det maksimalt
tilladte driftstryk (10 bar).
Der bør være spærreventiler ved enheden, så normal service
kan udføres, uden at systemet skal aftappes.

Der skal være aftapningshaner på alle systemets lave punkter,
så kredsen kan tømmes helt ved vedligeholdelse eller i tilfælde
af nedlukning. Der findes en aftapningsprop til dræning af vand
fra vandkølesystemet.
Der skal være udluftningsåbninger på alle systemets høje
punkter. Udluftningsåbningerne skal være placeret på steder,
hvortil der er let adgang ved service. Der findes en indretning til
automatisk udluftning på vandkølesystemet.
Man skal sikre sig, at komponenterne, der er monteret i
eksisterende rør, i det mindste kan modstå summen af
åbningstrykket på sikkerhedsventilen + pumpens statiske højde.

Minimum
vandmængde (l)(*)

Minimum
vandgennemstrømning

Maksimum
vandgennemstrømning

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

112 l/min
147 l/min
188 l/min
218 l/min
261 l/min
308 l/min
339 l/min
371 l/min

447 l/min
586 l/min
754 l/min
871 l/min
1.043 l/min
1.233 l/min
1.355 l/min
1.483 l/min

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

(*) a = difference køletemperatur (se "Definition af termostatindstillinger" på side 11).

Kun til modeller med ekstraudstyr OPSP, OPTP eller OPHP

Maksimalt tilladte installationshøjde i forhold til vandvolumen
Overhold følgende begrænsninger:

Der skal monteres en cirkulationspumpe, som sender vandet
direkte ind i vandvarmeveksleren.

Alle modeller
■

For at sikre at enheden fungerer korrekt, kræves der en minimumvandmængde i systemet, og vandgennemstrømningen skal ligge
inden for driftsområdet, som er angivet i tabellen.

GWP = globalt opvarmningspotentiale

Mængden af kølemiddel er vist på fabriksskiltet på enheden.

OG

EWAQ

080~210

240+260

Ekspansionstank

35 l

50 l

Hvis EWAQ-enheden er installeret på systemets højeste punkt, skal
man ikke tage hensyn til højdeforskellen.
Hvis EWAQ-enheden er placeret på et højt punkt, som dog ikke er
det højeste, skal du se tegningen i "Påfyldning af vand" på side 5 for
at se den maksimalt tilladte højdeforskel i forhold til vandvolumen.
■

Eksempel for EWAQ080~210: Hvis vandvolumen=650 l, er den
maksimalt tilladte højdeforskel ved installation 9 m.

■

Eksempel for EWAQ240+260: Hvis vandvolumen=650 l, er den
maksimalt tilladte højdeforskel ved installation 13 m.

Indstilling af fortryk i ekspansionstanken
Fortrykket (Pg) på ekspansionstanken skal indstilles, før systemet
fyldes med vand eller med en vand/glycol-blanding af hensyn til den
maksimale difference på installationshøjden (H).
Anvend tør komprimeret luft eller kvælstof til dette.
Fortrykket (Pg, som skal indstilles, beregnes som vist nedenfor:
Pg=(H/10+0,3) bar

TILSLUTNING

AF VANDKREDSEN

Vandtilslutninger skal udføres i overensstemmelse med oversigtstegningen, som følger med enheden, også i forbindelse med
vandindtag og -udtag.
Man kan deformere enhedens rør, hvis man bruger magt
ved tilslutning af rørene. Hvis rørene deformeres, kan det
medføre funktionssvigt på enheden.

H=Maks. installationshøjde for kredsløbet over EWAQ-enheden (m).
BEMÆRK

■

Vedr. EWAQ080~210: Hvis H≤12 m og vandvolumen ≤520 l, anbefaler vi, at man ikke ændrer
fabriksindstillingen af fortrykket (=1,5 bar)

■

Vedr. EWAQ240+260: Hvis H≤12 m og vandvolumen ≤750 l, anbefaler vi, at man ikke ændrer
fabriksindstillingen af fortrykket (=1,5 bar)

Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i vandkredsen, kan der opstå
problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
vandkredsen tilsluttes:
1

Brug kun rene rør.

2

Hold rørenderne nedad, når der afgrates.

3

Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke trænger
støv eller snavs ind.

Installationsvejledning
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Specifikationer for vandkvalitet

Påfyldning af vand

Vandkvaliteten skal overholde specifikationerne i nedenstående
tabel.

Alle modeller

cirkuleforsyningsrende vand
vand

hvad sker
i tilfælde
af afvigelse

Elementer, der skal kontrolleres
korrosion+
kedelsten
korrosion+
kedelsten

pH

ved 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

Elektrisk ledeevne

[mS/m]
ved 25°C

<40

<30

Chloridion

[mg Cl–/l]

<50

<50

[mg SO42–/l]

<50

<50

tæring

M-alkalinitet (pH 4,8) [mg CaCO3/l]

<50

<50

kedelsten

Samlet hårdhed

[mg CaCO3/l]

<70

<70

kedelsten

Kalcium-hårdhed

[mg CaCO3/l]

<50

<50

kedelsten

[mg SiO2/l]

<30

<30

kedelsten

Sulfation

Silica-ion

korrosion+
kedelsten
tæring

Jern

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Kobber

[mg Cu/l]

Sulfidion

[mg S2–/l]

<1,0
ikke
påviseligt

<0,1
ikke
påviseligt

NH4+/l]

<1,0

<0,1

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

<0,3

<0,3

tæring

<4,0

<4,0

tæring

—

—

korrosion+
kedelsten

Resterende chlorid
Fri carbid

[mg

Stabilitetsindeks

Tilslut vandforsyningen til dræne- og fyldeventilen

2

Åbn trykreguleringsventilen og spærreventilerne
modeller med ekstraudstyr OPSP, OPTP eller OPHP)

3

Brug udluftningsventilerne på enheden og udluftningsventilerne
monteret på kredsløbets højeste punkt for at fjerne al luft, når du
fylder systemet.

tæring

Elementer, der skal henvises til

Ammoniumion

1

Der skal påfyldes vand, indtil systemet når det påkrævede systemtryk (Pr). Du kan aflæse trykket på manometeret.
Værdien af det påkrævede vandtryk (Pr) afhænger af den totale
vandvolumen i systemet og af trykket i ekspansionstanken (se forrige
kapitel).
Se tegningen – Påkrævet vandtryk i forhold til vandvolumen og
fortryk (Pg):

tæring

EWAQ080~210

tæring

Sørg for de fornødne sikkerhedsforanstaltninger i
vandkredsen for at sikre, at vandtrykket aldrig kan
overstige det maksimalt tilladte driftstryk.
Vedr. modeller med ekstraudstyr OPSP, OPTP eller
OPHP,
se
også
"Indstilling
af
fortryk
i
ekspansionstanken" på side 4.

2 3

Vand ud

2

Pumpehjul

3

Vand ind

4

Aftapningshane

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

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

For at gøre dette skal du benytte pumpens aftapningshane.
Fyld og tøm pumpen et par gange, indtil det fjernede vand
er helt rent. Hold forbindelserne lukkede for at undgå
korrosion og for at hindre, at der trænger smuds ind
i vandsystemet.
1

B (m)

D (1.5 bar)

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

Hvis vandsystemet har været tømt i et stykke tid, skal
pumpekammeret skylles igennem med demineraliseret
vand. Dette foretages for at undgå, at pumpehjulet
blokeres af tørre urenheder

1

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

Det er tilladt at anvende glycol, men mængden bør ikke
overskride 40% af volumen. En højere andel af glycol kan
ødelægge de hydrauliske komponenter.

A (l)

50 l

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

Kun til modeller med ekstraudstyr OPSP, OPTP eller OPHP

Køleenhederne må kun anvendes i et lukket vandsystem.
Anvendelse heraf i et åbent vandsystem kan medføre
betydelig korrosion i vandrørene.
BEMÆRK

(kun

A

Vandvolumen (l)

B

Installations-højdeforskel (m)

C

Fortryk (Pg)

D

Fabriksindstillet fortryk (1,5 bar)

A (l)

1.

Beregn den totale vandvolumen i hele systemet i forhold til
ekspansionstanken.

2.

Kontrollér tegningen ovenfor, hvor den vandrette linje for
indstillet fortryk (Pg) skærer den lodrette linje for systemets
vandvolumen.

3.

Læs det påkrævede vandtryk (Pr) på linjernes skæringspunkt på
tegningen.

Installationsvejledning
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LEDNINGSFØRING

Eksempel 1
Ved EWAQ080~210 enhed
Total vandvolumen i systemet=300 l
Højeste kredsløbspunkt over EWAQ enhed=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar

Al ledningsføring på stedet og alle komponenter skal
installeres af en autoriseret el-installatør og skal overholde
relevant europæisk og national lovgivning.
Ledningsføringen på stedet skal udføres i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som fulgte med
enheden, samt vejledningen nedenfor.

Ved EWAQ240+260 enhed
Total vandvolumen i systemet=600 l
Højeste kredsløbspunkt over EWAQ enhed=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,9 bar

Husk at bruge en særskilt strømkreds. Brug aldrig en
strømforsyning, som deles med andet udstyr.
BEMÆRK

BEMÆRK

I dette eksempel er det tilladt at holde fabriksindstillingen af fortrykket fra 1,5 bar. I dette tilfælde
skal det initiale vandtryk være ±2,2 bar

Gennemgå alle ovennævnte elektriske funktioner på
ledningsdiagrammet for bedre at forstå, hvordan
enheden fungerer.

Oversigt over dele

Eksempel 2
Ved EWAQ080~210 enhed
Total vandvolumen i systemet=600 l
Højeste kredsløbspunkt over EWAQ enhed=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar
Ved EWAQ240+260 enhed
Total vandvolumen i systemet=1000 l
Højeste kredsløbspunkt over EWAQ enhed=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar
BEMÆRK

PÅ STEDET

I dette eksempel er det ikke tilladt at holde
fabriksindstillingen af fortrykket fra 1,5 bar.

Se den ekstra vejledning, der fulgte med enheden.
■

Komplet tabel over dele

■

Bemærkninger

A02P...........** ....... Printkort kommunikation (kun til ekstraudstyr
EKACPG)
A4P........................ Printkort ledningsforbundet fjernbetjening
A5P.............** ....... printkort ledningsforbundet fjernbetjening (kun til
ekstraudstyr EKRUPG)
E5H.............*......... Varmeapparat på opstillingsstedet
F1~F3 .........# ........ Hovedsikringer
F4,F5 ..........# ........ Sikringer til varmeapparater
H1P.............*......... Advarselslampe: alarmsignal (standard NO)

ISOLERING

AF RØR

Hele vandkredsen, inklusive alle rør, skal være isoleret for at undgå
kondens og nedsættelse af kølekapaciteten.
Beskyt vandrørene mod frost i vinterperioden (f.eks. med en glykolopløsning eller et varmekabel, der fremskaffes på opstillingsstedet).
BEMÆRK

■

■

Hvis der er et fabriksmonteret varmekabel
(OP10):
Der findes en terminal i el-boksen, hvor der kan
tilsluttes varmekabel for at forhindre, at
vandrørene fryser om vinteren. Se ledningsdiagrammet, der fulgte med enheden.
Hvis der er monteret varmekabel:
Pumpen kan aktiveres, når den omgivende
temperatur er lav (se "Kundetilpasning i
servicemenuen" på side 10).

H2P~H6P ...*......... Advarselslampe til digitale outputs, der kan
ændres

H11P,H12P ...*......... Advarselslampe til styring af kompressor C11M,
C12M
H21P,H22P ...*......... Advarselslampe til styring af kompressor C21M,
C22M (kun til EWAQ130~260)
K1P.............## ...... Pumpekontaktor (kun ved ekstraudstyr OPSP,
OPHP, OPSC, OPTP og OPTC)
K1S.............*......... Overspændingsrelæ pumpe (kun ved
ekstraudstyr OPSP, OPHP, OPSC, OPTP og
OPTC)
K2P.............** ....... Pumpekontaktor (kun til ekstraudstyr OPTC eller
OPTP)
M1P ............*......... Pumpemotor 1 (kun ved ekstraudstyr OPSP,
OPHP, OPSC, OPTP og OPTC)
M2P ............*......... Pumpemotor 2 (kun til ekstraudstyr OPTC eller
OPTP)
R8T.............*......... Temperatursensor til analogt input, som kan
ændres
S1M ....................... Hovedafbryder
S2M ............# ........ Afbryder varmekabel
S1S~S5S ....*......... Afbryder til digitalt input, som kan ændres
V2C.............## ...... Ferritkerne (kun til ekstraudstyr EKACPG)
- - - ......................... Ledningsføring på stedet
➀............................ Flere muligheder for ledningsforbindelse
........................ DIP-omskifter (i venstre stilling)
Følger ikke med standardenheden

Installationsvejledning
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Fås ikke som tilbehør

Kan fås som tilbehør

Obligatorisk

#

##

Ikke obligatorisk

*

**
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Krav til strømkreds og kabel
1

2

•

Enhedens elektriske strømforsyning skal indrettet, så der kan
tændes og slukkes uafhængigt af strømforsyningen til andre
elektriske enheder på anlægget og udstyr generelt.
Der skal være en strømkreds til tilslutning af enheden. Kredsen
skal være beskyttet af de påkrævede sikkerhedsanordninger,
f.eks. en afbryder, en sikring, der langsomt brænder over, på
hver fase og en jordlækagedetektor (højhastighedstype 100 mA
nominelt). Hvilke sikringer, der anbefales, fremgår af
ledningsdiagrammet, der følger med enheden. Husk, at der skal
være en særskilt strømkreds for hver køleenhed, hvis der er tale
om enheder i et system med køleenheder i en DICNkonfiguration.
Sluk for hovedafbryderen, før der etableres forbindelser
(sluk for afbryderen, fjern sikringerne eller afbryd
kredsløbet her).

Tilslutning af den luftkølede vandkølers strømforsyning
1

2

Forbind strømkredsen med enhedens klemmer L1, L2 og L3 ved
hjælp af det tilhørende kabel.
Strømkredsen skal være tilsluttet terminalerne 2, 4 og 6 på
hovedafbryderen.
Tilslut jordlederen (gul/grøn) til jordklemmen

Tilslutning af ledningsføring på stedet
Ledningerne på opstillingsstedet skal føres som vist på tegningen
nedenfor.
I dækpladen er der plads til, at man kan installere de påkrævede
nipler (man skal gennembore dækpladen),
- ved enheder med enkelt kredsløb: placeret under
terminalerne til ledningsføring på stedet,
- ved enheder med dobbelt kredsløb: placeret bag
hovedafbryderen.
Fastgør ledningerne med en klemme (medfølger ikke) til montagebøjlerne (1) som vist på tegningen nedenfor for at sikre, at
ledningerne ikke belastes.
BEMÆRK

.

Hvis ledningerne udsættes for mekanisk belastning,
må jordledningen ikke kunne løsnes før de strømførende ledninger. Man skal derfor gøre jordledningen
længere end de strømførende ledninger.

Forbindelse af lokal elinstallation til terminaler

Kabler til indbyrdes forbindelse
■

Fjernstyringskontakt for dobbelt kontrolpunkt:

Fjernstyringskontakten for dobbelt kontrolpunkt bør kun
tilsluttes køleenheden, der er defineret som MASTER.
Hvis masterenheden imidlertid falder ud, f.eks. pga. et
strømsvigt, kan det være en god ide også at have
reservetemperaturkontakten installeret på de øvrige enheder.

Vær særligt opmærksom på markeringerne på terminalerne.
Illustrationen nedenfor viser de tilsvarende positioner til
gennemføring af kablerne fra den lokale elinstallation.

Kun til modeller uden ekstraudstyr OPSP, OPTP, OPHP,
OPSC eller OPTC
Der skal monteres en blokeringskontakt for pumpen
for at forhindre, at enheden kører uden vandgennemstrømning. Der er en polklemme i el-boksen til
tilslutning af blokeringskontakten.
For enheder i en DICN-konfiguration gælder, at hver
køleenhed kan have enten en individuel cirkulationspumpe eller 1 pumpe, som kan udlede vand i en
fordeler, der leder vandet til forskellige køleenheder.
I hvert tilfælde skal alle enheder have monteret en
blokeringskontakt!
BEMÆRK

På grund af den standardmonterede gennemstrømningskontakt kører enheden normalt ikke,
hvis der ikke er gennemstrømning.
Men for at opnå en dobbelt sikkerhed skal du
montere blokeringskontakten for pumpen.
Hvis enheden kører uden gennemstrømning, vil
det medføre betydelig skade på enheden
(tilfrysning af fordamperen).

■

Kontakter uden spænding (alle modeller)
Styreenheden har en række spændingsfri kontakter, der viser
enhedens status. Disse spændingsfri kontakter kan forbindes
som beskrevet i ledningsdiagrammet.

■

Fjernstyring (alle modeller)
Foruden de spændingsfri kontakter er det også muligt at
installere fjernbetjeningsudstyr. Installationen fremgår af
ledningsdiagrammet.
Bemærk følgende i forbindelse med enheder i en DICNkonfiguration:
•

■

Strømforsyning til fabriksmonteret varmekabel (ekstraudstyr OP10) og ekstra varmekabel.
Du skal tilsluttes en uafhængig strømforsyning 1~50 Hz, 230 V
til terminalerne, som vist på ledningsdiagrammet, som følger
med enheden. Varmekablet skal være tilsluttet en uafhængig
strømforsyning året rundt. Du skal installere separate sikringer
og en afbryder til varmekablet på opstillingsstedet. Tilslut
jordlederen (gul/grøn) til jordklemmen
. (Se ledningsdiagrammet, der fulgte med enheden.)
Brug et strømforsyningskabel med 2 ledere og jord, hvor kablets
egenskaber er:
■ maks. spænding 10 A,
■ maks. omgivende temperatur 60°C inde i el-boksen.
Enhed med enkelt kredsløb

Kontakt til fjernafbryder:

Enheder med status NORMAL eller STANDBY, som styres
af fjernafbryderen, tilsluttet køleenheden, der er defineret
som MASTER.
Enheder med status DISCONNECT ON/OFF styres af
kontakten, de er tilsluttet.
Se endvidere betjeningsvejledningen: "Valg af lokal eller
fjernbetjent tænd/sluk".
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Tilslutning og opsætning af et DICN system
(ekstra sæt EKACPG)

Enhed med dobbelt kredsløb

(Se Bilag I, "Installationseksempler på en DICN konfiguration" på
side 12)
Hvis det drejer sig om et system med køleenheder i en DICNkonfiguration, skal køleenhederne tilsluttes som vist på illustrationen
nedenfor.

1

2

3

4

1
■

Tilslutning af pumpen (3~50 Hz, 400 V) hvis OPSC eller
OPTC
- Vedr. OPSC: Pumpekontaktor K1P findes
- Vedr. OPTC: Pumpekontaktorer K1P og K2P findes
Brug et kabel med 3 ledere + jord med et min. ledertværsnit på
2.5 mm2 til hver pumpe.
Længden på jordlederkablet må ikke overskride 10 m.
Hvis afstanden mellem pumpen og el-boksen er mere
end 10 m, skal pumpen jordforbindes uafhængigt af
el-boksen.

Foretag F1/F2 tilslutningen for DIII kommunikation som vist på
ledningsdiagrammet med et 2-lederkabel (0,75~1,25 mm 2) (maks.
1000 m).
Vær opmærksom på polariteten!

DICN-indstillinger på den digitale styreenhed
Når der er monteret et DICN-system, skal du justere indstillingerne
på den digitale styreenhed, som vist i tabellen nedenfor:
Servicemenu, undermenu, kommunikation
COMMUNICATION PCB(femte skærmbillede)

Maks. driftstrøm/pumpe som vist i tabellen nedenfor.
Enheder

Maksimal driftstrøm/pumpe

EWAQ080+100

4,45 A

Enhed 1
Master

Enhed 2
Slave 1

Enhed 3
Slave 2

Enhed 4
Slave 3

DIII:

YES

YES

YES

YES

1-00

1-01

1-02

1-03

Y

N

N

N

EWAQ130+150

6,30 A

ADDR:

EWAQ180~260

8,00 A

POWER:

Tilslut L1, L2, og L3 til K1P (og til K2P hvis OPTC) og jordledningen til jordklemmen i venstre side af K1P, som vist på
tegningen nedenfor.

Servicemenu, undermenu: DICN
DICN SETTINGS (første skærmbillede)
Enhed 1
Master

Enhed 2
Slave 1

Enhed 3
Slave 2

Enhed 4
Slave 3

MS OPTION:

Y(*)

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

Enhed med enkelt kredsløb

K1P

K2P

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1
Enhed med dobbelt kredsløb

(*) Master-enheden skal indstilles som den sidste i rækken, hvis ikke, skal den
indstilles til N og tilbage til Y.

DICN SETTINGS (andet skærmbillede)
Enhed 1
Master

Enhed 2
Slave 1

Enhed 3
Slave 2

Enhed 4
Slave 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

BEMÆRK
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■

Når brugeren går ind i servicemenuen, standser
DIII kommunikationen.

■

Når brugeren forlader servicemenuen, starter DIII
kommunikationen igen.

■

Det tager 10 minutter, før DIII kommunikationen er
helt reetableret.
Hvis ikke der er kommunikation efter 10 minutter,
vises meldingen om fejl på netværkssikkerhed
"OU4:PCB
COMM.PROBLEM" (se også
symptom 12 i kapitlet "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen).
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Kabel til digital fjernbetjeningsenhed (ekstra sæt
EKRUPG)

FØR

Hvis du ønsker at styre enheden på afstand, kan du tilslutte en digital
fjernbetjeningsenhed til printkortet inde i enheden. Specifikationer på
kablet: 0,75 mm2 4 ledning, og maksimum 500 m lang.

Indstilling af adresser på den digitale fjernbetjening
Når man anvender en digital fjernbetjening, skal adressen indstilles
med DIP-kontakterne i henhold til tegningen nedenfor:
Primær (A4P)
fjernbetjening
SUB

Enheden må ikke startes, ikke engang i en kort periode, før
følgende ibrugtagnings-checkliste er fuldstændig udfyldt.
afkryds ✓
efter
kontrol

1

Kontrollér, om der er udvendige beskadigelser.

■

2

Åbn alle spærreventiler der er afmærket med en rød etiket:
"ÅBN DENNE VENTIL FØR DRIFT" (Åbn helt for spærreventilerne til væsketilførslen, udledningen og indsugningen
(hvis de findes (OP12)).

■

3

Montér hovedsikringer, jordafledningsdetektor.
Anbefalede sikringer: gL/gG i henhold til IEC standard 269-2.
Se ledningsdiagrammet vedrørende størrelsen.

■

4

Sæt strøm på og kontrollér, om den ligger indenfor ±10% af
grænsen, som er anført på fabriksskiltet.
Den elektriske hovedstrømforsyning skal anbringes, så den
kan tændes og slukkes uafhængigt af strømforsyningen til
anlæggets øvrige enheder og til udstyr generelt.
Se ledningsdiagrammet, terminalerne L1, L2, L3 og PE.

■

5

Kontrollér, om alle ledninger på opstillingsstedet er monteret
korrekt.

■

6

Hæld vand på fordamperen og kontrollér, at vandgennemstrømningen ligger inden for de grænser, der er angivet i
afsnittet "Vandpåfyldning, -gennemstrømning og -kvalitet" på
side 4.

■

7

Rørene skal være helt tomme.

■

8

Tilslut pumpekontakten, så enheden kun kan komme i drift,
når vandpumperne kører og vandgennemstrømningen er
tilstrækkelig.
Ved DICN-konfigurationer skal hver køleenhed have sin egen
gennemstrømningskontakt, og den skal være indbyrdes
forbundet med pumpen, der leder væsken frem til enheden.

■

9

Kontrollér kompressorens olieniveau.

■

10

Forbind strømforsyningen med varmekablet (fabriksmonteret
OP10).
Varmekablet skal være tilsluttet en uafhængig strømforsyning
med særskilt sikring året rundt.

■

11

Kontrollér, at alle vandfølere er fastgjort korrekt i varmevekslerens tilslutningsrør.

■

12

Kontrollér, om alle inputs og outputs, der kan ændres, er
konfigureret korrekt, når strømforsyningen er slået til.
Bemærk den korrekte konfiguration for hvert af de følgende
inputs og outputs, som kan ændres:

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

OFF

■ = DIP-kontakt position

Se også ledningsdiagrammet, der fulgte med enheden.

standardtrin, der skal gennemgås, før enheden startes

■

Sekundær (A5P)
fjernbetjening
SUB

S1A

START

• DI1
• DI2
• DI3
• DI4
• DO1
• DO2
• DO3
• DO4
• DO5
• DO6
• AI1
• AI2
• AI3
• AI4
• AO1
BEMÆRK

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

■

Det er nødvendigt at læse instruktionsbogen, der
blev leveret med enheden, før enheden tages i
brug. Den beskriver enhedens funktion og den
elektroniske styreenhed.

■

Luk alle låger til elboksen, når enheden er
installeret.

Jeg bekræfter, at jeg har udført og kontrolleret alle ovennævnte
punkter.
Dato

Underskrift

Opbevares til senere brug.
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KUNDETILPASNING

I SERVICEMENUEN

Indstilling af adgangskode ved nulstilling af
sikkerhedsindretning

Alle kundetilpassede indstillinger skal foretages af en
autoriseret tekniker.
Ændring af en indstilling i servicemenuen:
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Gå ind i menuen brugerindstillinger (Å) som vist i betjeningsvejledningen og tryk på Ì tasten for at vælge servicemenuen,
og tryk så på ‡ tasten (dette er kun muligt, hvis enheden er
slået fra).
Indtast den korrekte adgangskode ved hjælp af tasterne ﬁ og
Ì. Adgangskoden står i servicemanualen.
Tryk på ‡ for at bekræfte adgangskoden og få adgang til
servicemenuen.
Gå til det skærmbillede, der indeholder den parameter, der skal
ændres, med tasterne ﬁ og Ì.
Placer cursoren bag den parameter, der skal ændres, med
tasten ‡.
Tryk på tasterne ﬁ og Ì for at vælge den korrekte indstilling.
Tryk på ‡ for at bekræfte ændringen. Når ændringen er
bekræftet, skifter markøren til næste parameter, som nu kan
ændres.
Placér cursoren i øverste venstre hjørne af skærmen, når du har
ændret parametrene på dette skærmbillede.
Gentag fra trin 4 og frem for at ændre andre parametre.

Gå til SAFETY undermenuen via hovedmenuen.
For at undgå ukvalificeret nulstilling af sikkerhedsindretninger,
spørges der som standard om brugerens adgangskode ved nulstilling
af en sikkerhedsindretning.
Denne adgangskode kan dog ændres til SERVICE PASSWORD
eller til NONE.
BEMÆRK

Da forkert nulstilling af sikkerhedsangivelser kan
beskadige maskinen, anbefaler vi, at man bibeholder
stadardindstillingen
af
beskyttelsesniveauet
i
SAFETY menuen, og at man under ingen
omstændigheder ændrer det til NONE.

Indstilling af kompressorens køretid i timer
Gå til COMPRESSOR undermenuen via servicemenuen.
Hvis det viste antal driftstimer ikke svarer til kompressorens faktiske
køretid i timer, kan man ændre dette, så der er overensstemmelse.

Definition af digitale/analoge inputs og outputs, der kan
ændres
Gå til INPUT OUTPUT undermenuen via hovedmenuen.

Indstillinger for enheder, hvor der anvendes glycol (OPZL)

Ud over låste inputs og outputs er der et antal inputs og outputs, som
kan ændres, og hvor funktionen kan vælges mellem flere.

Det er muligt at ændre minimumstemperaturen på afgangsvand
(MIN.OUTWATER) i servicemenuen, undermenu sikkerhed. Før
sænkning af minimumstemperatur på afgangsvand:

Mulige funktioner for digitale inputs, som kan ændres, er:

■

Kontrollér, at der er tilført en tilstrækkelig mængde glycol til
vandsystemet i henhold til tabellen.

■

Kontrollér, at indstillingerne stemmer overens med tabellen.
LWE(*)
°C –10~–5
Ethylenglycol
%
40
Propylenglycol
%
40
MIN.OUTL.WATER
Minimum
–10
afgangsvand
FREEZE UP DIS
Indstilling af
–11
temperatur for
frostbeskyttelse
RESET
Nulstilling af
–10
temperatur for
frostbeskyttelse
REFR TEMP SET
Indstilling af
–17,5
temperatur for kølegas
LP SETP. C:
Lavtrykskontrolpunkt i
0,5
køledrift
PUMP ON SETP
Temperaturindstilling
–21,5
pumpe til(**)

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~4
10
15

4~20
0
0

–5

0

2

4

–6

–1

1

3

–5

0

2

4

■

NONE: der er ikke allokeret en funktion til digitalt input, som kan
ændres.

■

STATUS: der er ikke allokeret en funktion til digitalt input, som
kan ændres, men input-status kan læses i menuen "input/
output".

■

DUAL SETPOINT: skift mellem kontrolpunkter.

■

REMOTE ON/OFF: fjernbetjent tænd eller sluk for enheden.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: begrænsning af enhedens
kapacitet til de indlæste værdier.

■

FREE
COOLING
enheden i fri køledrift.

■

FAN FORCED ON: til aktivering af ventilatoren, hvis enheden
er slået fra

Mulige funktioner for digitalt output, som kan ændres, er:
■

NONE (OPEN): der er ikke allokeret en funktion til digitalt
output, som kan ændres.

–12,5

–7,5

–5,5

–3,5

■

CLOSED: der er ikke allokeret en funktion til digitalt output, som
kan ændres, men output er lukket.

0,5

0,5

1,2

1,2

■

2ND PUMP: kan anvendes til at styre en anden fordamperpumpe.

–14,5

–7,5

–2,5

1,5

■

100% CAPACITY: viser når enheden arbejder 100%.

■

FULL CAPACITY: viser, hvornår enheden arbejder med
maks. kapacitet, eksempelvis når den har nået 100% kapacitet
eller har nået maks. kapacitet på grund af en sikkerhedsbegrænsning.

■

FREE
COOLING: til styring af en 3-vejs vandventil, når
enheden arbejder i fri køledrift.

■

GEN.OPERATION: viser, at enheden er tændt.

■

SAFETY+W.(NO): viser, at en sikkerhedsfunktion eller en
advarsel er aktiv ved brug af en normal åben kontakt.

■

SAFETY+W.(NC): viser, at en sikkerhedsfunktion eller en
advarsel er aktiv ved brug af en normal lukket kontakt.

■

SAFETY (NO): viser, at en sikkerhedsfunktion er aktiv ved
brug af en normal åben kontakt.

■

SAFETY (NC): viser, at en sikkerhedsfunktion er aktiv ved
brug af en normal lukket kontakt.

(*) LWE = Fordamper afgangsvand
(**) Der findes ikke et varmekabel

■

Indstillinger som ovenfor medfører lavere grænser
kølevæskeindgang og –afgang end vist i tabellen nedenfor.
LWE(*)
°C –10~–5
Ethylenglycol
%
40
Propylenglycol
%
40
COOL. INLSP1/2
Lavere grænse for
–7
kølevæskeindgang
COOL. OUTSP1/2
Lavere grænse for
–10
kølevæskeafgang

for

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~4
10
15

4~20
0
0

–2

3

5

7

–5

0

2

4

(*) LWE = Fordamper afgangsvand

Forkert indstilling kan medføre alvorlig beskadigelse af
udstyret.
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REQ: til med fjernbetjening at sætte
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■

■

NO: normal åben kontakt
Alle digitale outputs, som kan ændres, mulige
- Sikkerhedsfunktion aktiv = lukket kontakt
- Ingen strøm = åben kontakt
- Ingen sikkerhedsfunktion aktiv = åben
kontakt
NC: normal lukket kontakt
Kun mulig ved digitalt output 1, som kan
ændres
- Sikkerhedsfunktion aktiv = lukket kontakt
- Ingen strøm = lukket kontakt
- Ingen sikkerhedsfunktion aktiv = åben
kontakt

Definition af BMS indstillinger (ekstra sæt EKACPG)
Gå til COMMUNICATION undermenuen via servicemenuen.
De BMS-parametre, der muliggør kommunikationen mellem enheden
og
overvågningssystemet,
kan
ændres
i
det
andet
COMMUNICATION
PCB og det sidste COMMUNICATION
skærmbillede i servicemenuen. BMS-parametrene er:
COMMUNICATION PCB skærm:
■

RS485: viser den serielle forbindelse MODBUS eller NONE.

■

ADDR: herfra adresseres printkortet.

■

BR: viser kommunikationshastigheden (baud rate).
De mulige indstillinger er: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200.
PARITY: viser pariteten, NONE (2STOPb) med 2 stopbits,
eller ODD/EVEN med 1 stopbit (1STOPb).

■

C1/C2 SAFETY: viser, at en kredsløbs-sikkerhedsfunktion er
aktiv.

■

■

WARNING: viser, at en advarselsfunktion er aktiv.

COMMUNICATION skærm:

■

C1/C2 OPERATION: viser, at en kompressor er slået til i
dette kredsløb.

■

■

0% CAPACITY: viser, at der ikke er slået en kompressor til.

Mulige konfigurationer for analogt input, der kan ændres, er:
For hver konfiguration af CHANG.AI skal typen også vælges:

BMS CONTROL ALLOWED: Hvis parameteren er sat til Y
(yes), kan enheden betjenes og konfigureres fra et overvågningssystem. Hvis parameteren er sat til N (no), kan overvågningssystemet kun læse værdierne, men ikke ændre dem.

Definition af termostatindstillinger

■ 0-20mA, 4-20mA
■ 0-1V, 0-5V, 0-10V

■

■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE
4 (se servicevejledningen for betydningen af
forskellige typer af NTC sensorer.)
■ DI (digitalt input)
(tilslutningsmåde, se ledningsdiagram)
■

NONE: der er ikke allokeret en funktion til analogt input, som
kan ændres.

■

STATUS: viser kun status gennem test

■

FLOATING
SETP: flydende kontrolpunkt baseret på
omgivende eller analogt input (kun tilgængelig for mA, V eller
NTC typer)

■

TEMPERATURE: viser kun (med et eksempel) fortætterens
afgangstemperatur (kun tilgængelig for NTC typer)

■

DI***: refererer til mulige funktioner for digitale inputs, der kan
ændres. (*** kan være et af følgende: STATUS, DUAL
SETPOINT, REMOTE ON/OFF, FREE COOLING REQ, LOW
NOISE eller FAN FORCED ON.) (kun tilgængelig for DI (digitalt
input) typer)

Indstilling af sonde-offset
Gå til INPUT OUTPUT undermenuen via hovedmenuen.
Der kan indlæses en korrigerende værdi for visse målte temperaturer
(fordampertemperatur indgangsvand og fordampertemperatur
blandet afgangsvand). Dette er muligt ved korrektion af en eventuel
målefejl. Standardværdien for sonde-offset er lig 0.

For en selvstændig enhed
Gå til det første skærmbillede i THERMOSTAT undermenuen
via servicemenuen.
Definition af termostatindstillinger for temperatur på indgangsog afgangsvand på A og C kan kun indstilles i servicemenuen.
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

■

Til definition af termostatindstillinger for
temperaturen
på
indgangsog
afgangsvand.

For en enhed tilsluttet i en DICN-konfiguration.
Gå til det fjerde skærmbillede i DICN undermenuen via
servicemenuen – kun på master-enheden.
Definition af DICN-termostatindstillinger for temperatur på
indgangsvand på A, B og C kan kun indstilles i servicemenuen.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

SÅDAN

Til definition af termostatindstillinger for
temperaturen på indgangsvand.

SKAL DU FORTSÆTTE

Når det kompakte vandkølede vandkøleanlæg er installeret og
tilsluttet, skal det komplette system afprøves og kontrolleres som
beskrevet i 'Kontrol før første ibrugtagning' i betjeningsvejledningen
leveret med enheden.
Udfyld formularen med en kort brugsanvisning og fastgør den synligt
i nærheden af det sted, kølesystemet skal betjenes fra.

Manuel styring af pumpen
Gå til PUMP undermenuen via servicemenuen.
Man kan starte eller standse pumpen manuelt. Dette betyder, at man
altid kan starte pumpen for at kontrollere den, også når enheden er
standset.

Hvis der er monteret varmekabel
Gå til PUMP undermenuen via servicemenuen.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Standardindstillingen er OFF. Du
skal ændre denne indstilling til ON
hvis pumpefunktion er påkrævet.

Hvis der ikke er installeret varmekabel, kan en pumpe aktiveres ved
lav omgivende temperatur, når enheden er slukket.
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BILAG I
Installationseksempler på en DICN konfiguration

INDLEDNING

Eksempel 1: System med enkelt kredsløb og 1 pumpe
Figur 1 viser systemkonfiguration, ledningsføring på stedet og
terminaler for ledningsføring på stedet i dette eksempel.

Formål
Dette bilag viser 3 installationseksempler, der kan være en hjælp ved
indstilling af dit Daikin Integrated Chiller Network eller DICN
konfiguration.
Se "Tilslutning og opsætning af et DICN system (ekstra sæt
EKACPG)" på side 8.

Dette system har til formål at levere en konstant vandmængde ved en
konstant temperatur og ved en defineret belastning. En enhed, slave
3 (S3), bruges som en reserveenhed.

Indstilling
■

Systemet er styret af indgangstemperaturen på vandet.

EKSEMPLER

■

Pumpen bliver ved med at køre, så længe der er tændt for en af
enhederne. Når alle enheder er slukket, kører pumpen i et
tidsrum vist ved indstillingen PUMPLAG.

Ledningsføring på stedet og tabel over ledninger/dele

■

Slave 3 (S3) er indstillet til at køre, når brugeren trykker på den
fjernbetjente start/stop kontakt S1S (S3).

Al ledningsføring på stedet og alle komponenter skal
installeres af en autoriseret el-installatør og skal overholde
relevant europæisk og national lovgivning.

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) og masterenheden (M) tændes og
slukkes med brug af den fjernbetjente start/stop kontakt S1S
(M), der er tilsluttet masterenheden.

Ledningsføringen på stedet skal udføres i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som følger med
enheden, samt vejledningen nedenfor.

■

Man kan ændre kontrolpunktet fra INLETSETP1 til
INLETSETP2 med brug af kontakten for valg af dobbelt
kontrolpunkt (dual setpoint) S2S, der er tilsluttet
masterenheden.

Husk at bruge en særskilt strømkreds. Brug aldrig en
strømforsyning, som deles med andet udstyr.

BEMÆRK

Alle kundetilpassede indstillinger skal foretages af en
autoriseret tekniker.
På enheder med integreret pumpe er pumpekontaktoren og pumpeblokeringskontakten allerede monteret på enheden.
........Ledningsføring på stedet
........Jordforbindelse
...........................Terminal på enheden
F1~F20...................Sikringer

K*P kan også være en 24 V DC eller 230 V AC
kontaktor.

Parameterindstillinger for enhederne
Menu brugerindstillinger, undermenu DICN:
Slave 3

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

Slave 2

Slave 1

Master

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

K1P~K4P................Pumpekontakt

Inputs/outputs, der kan ændres, skal defineres som følger:

L1,L2,L3,N..............Hovedforbindelsesklemmer

Menu indstilling service, undermenu INPUT OUTPUT:

M1P~M5P ..............Pumpemotor
R9T ........................Føler til sekundær kreds
S3S ........................Manuel afbryder til pumpe på hovedenhed
S1S (M,S3).............Fjernbetjent start/stop kontakt
S2S ........................Dobbelt kontrolpunkt vælgerkontakt
Y1S ........................3-vejs ventil

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

Slave 3

Slave 2

Slave 1

Master

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Bemærkning
Slave 3 kan konfigureres til at starte automatisk, hvis:
■

1 på den anden enhed er i alarmtilstand, eller;

■

alle andre enheder kører på fuld kapacitet, og hvis kontrolpunktet endnu ikke er nået.

Hvis en slave 3 enhed skal køre på denne måde, skal den indstilles til
STANDBY. Her har S1S (S3) ingen funktion.
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Eksempel 2: System med enkelt kredsløb med separat
pumpe

Eksempel 3: System med dobbelt kredsløb med flere
pumper

Figur 2 viser systemkonfiguration, ledningsføring på stedet og
terminaler for ledningsføring på stedet i dette eksempel.

Figur 3 viser systemkonfiguration, ledningsføring på stedet og
terminaler for ledningsføring på stedet i dette eksempel.

Formål

Formål

Dette system har til formål at levere en konstant vandmængde ved en
konstant temperatur og ved en defineret belastning. En enhed, slave
3 (S3), bruges som en reserveenhed.

Formålet med dette system er at holde en buffer på en konstant
temperatur og at tilføre belastning fra denne buffer. En enhed, slave 3
(S3), bruges som en reserveenhed.

Indstilling

Indstilling

■

Systemet er styret af indgangstemperaturen på vandet.

■

Systemet er styret af indgangstemperaturen på vandet.

■

Pumpe 1, pumpe 2 og pumpe 3 bliver ved med at køre, så
længe masterenheden, slave 1 eller slave 2 er tændt (ON).
Pumpe 4 starter først, hvis slave 3 er tændt (ON). Når alle
enheder er slukket, kører pumperne i et tidsrum vist ved
indstillingen PUMPLAG.

■

Pumperne på slaveenhederne kører kun, når deres kompressor
kører (energibesparelse). Når kompressoren er standset, kører
pumpen i et tidsrum vist ved indstillingen PUMPLAG.

■

Pumpen på masterenheden skal køre hele tiden, så den
korrekte temperatur kan registreres.

■

Slave 3 (S3) er indstillet til at køre, når brugeren trykker på den
fjernbetjente start/stop kontakt S1S (S3).

■

Slave 3 (S3) er indstillet til at køre, når brugeren trykker på den
fjernbetjente start/stop kontakt S1S (S3).

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) og masterenheden (M) tændes og
slukkes med brug af den fjernbetjente start/stop kontakt S1S
(M), der er tilsluttet masterenheden.

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) og masterenheden (M) tændes og
slukkes med brug af den fjernbetjente start/stop kontakt S1S
(M), der er tilsluttet masterenheden.

■

Man kan ændre kontrolpunktet fra INLETSETP1 til
INLETSETP2 med brug af kontakten for valg af dobbelt
kontrolpunkt (dual setpoint) S2S, der er tilsluttet
masterenheden.

■

Man kan ændre kontrolpunktet fra INLETSETP1 til
INLETSETP2 med brug af kontakten for valg af dobbelt
kontrolpunkt (dual setpoint) S2S, der er tilsluttet
masterenheden.

BEMÆRK

K*P kan også være en 24 V DC eller 230 V AC
kontaktor.

Parameterindstillinger for enhederne

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

Menu brugerindstillinger, undermenu DICN:

Slave 2

Slave 1

Master

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON UNIT ON UNIT ON

Inputs/outputs, der kan ændres, skal defineres som følger:

Slave 3

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

Slave 2

Slave 1

Master

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

Inputs/outputs, der kan ændres, skal defineres som følger:

Menu indstilling service, undermenu INPUT OUTPUT
Terminal 46-47
S2S DI1
Terminal 48-49
S1S DI2
Terminal 50-51
DI3
Terminal 52-53
DI4

K*P kan også være en 24 V DC eller 230 V AC
kontaktor.

Parameterindstillinger for enhederne

Menu brugerindstillinger, undermenu DICN
Slave 3

BEMÆRK

Menu indstilling service, undermenu INPUT OUTPUT

Slave 3

Slave 2

Slave 1

Master

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

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

Slave 3

Slave 2

Slave 1

NONE

NONE

NONE

Master

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Bemærkning

Bemærkning

Slave 3 kan konfigureres til at starte automatisk, hvis:

Slave 3 kan konfigureres til at starte automatisk, hvis:

■

1 på den anden enhed er i alarmtilstand, eller;

■

1 på den anden enhed er i alarmtilstand, eller;

■

alle andre enheder kører på fuld kapacitet, og hvis kontrolpunktet endnu ikke er nået.

■

alle andre enheder kører på fuld kapacitet, og hvis kontrolpunktet endnu ikke er nået.

Hvis en slave 3 enhed skal køre på denne måde, skal den indstilles til
STANDBY. Her har S1S (S3) ingen funktion.
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Hvis en slave 3 enhed skal køre på denne måde, skal den indstilles til
STANDBY. Her har S1S (S3) ingen funktion.

Installationsvejledning
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KORT BRUGSANVISNING
EWAQ-DAYN kompakte luftkølede vandkøleenheder
Leverandør af udstyret:

Servicecenter:

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

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

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

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

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

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

Telefon: ...................................................................................

Telefon: ...............................................................................................

UDSTYRETS

TEKNISKE DATA

Producent

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

Strømforsyning (V/Ph/Hz/A) : ..........................................

Model

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

Maksimalt højtryk

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

Serienummer

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

Driftsvægt (kg) R410A

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

Konstruktionsår

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

START

OG NEDLUKNING

➤ Start ved at tænde for afbryderen på strømkredsen. Driften af vandkøleanlægget styres nu af den
digitale displaystyreenhed.
➤ Luk ved at slukke for styreenheden og afbryderen på strømkredsen.

ADVARSEL
Nødlukning

:

Sluk for afbryderen, der er placeret på ..................................
................................................................................................
................................................................................................

Luftindtag og -udtag

:

Sørg for, at luften altid kan passere frit for at opnå den maksimale kølekapacitet og forhindre beskadigelse af installationen.

Påfyldning af kølemiddel :

Brug kun kølemiddel R410A.

Førstehjælp

I tilfælde af tilskadekomst eller ulykke skal følgende straks
underrettes:

:

➤ Virksomhedens ledelse : Telefon ......................................
➤ Læge

: Telefon ......................................

➤ Brandvæsen

: Telefon ......................................

4PW35557-1G

2014.06

Copyright 2007 Daikin

