Szerelési kézikönyv
Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
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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:

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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<N>
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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:

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
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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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08 p continuação da página anterior:
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08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
09 Проектные характеристики моделей, к которым относится
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Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
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Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia
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Szerelési kézikönyv

Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
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Műszaki adatok(1)
Modell EWAQ

Hűtőközeg
Méret M x Sz x Mélys.
Tömeg

(kg)

• üzemi tömeg

(kg)

Az egység kicsomagolása és elhelyezése ........................................ 3
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Bekapcsolás előtt .............................................................................. 9
További teendők .............................................................................. 11

1350
1365

1400
1415

150

180

Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. Az egyéb nyelvű szövegek
az eredeti utasítások fordításai.
OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN,
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEKAPCSOLNÁ. NE DOBJA
EL! ŐRIZZE MEG, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.
A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A BERENDEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST BÍZZA
SZAKEMBERRE.
HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL
VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN
TANÁCSOT
VAGY
INFORMÁCIÓT
A
DAIKIN
FORGALMAZÓTÓL.

210

R410A
(mm)

2311x2000
x2631

2311x2000x3081

Tömeg
• a berendezés tömege

(kg)

• üzemi tömeg

(kg)

1550
1569

1800
1825

1850
1877

Csatlakozások
3" Dk (76,1 mm Dk)

• lehűtött víz bemenet és kimenet

Modell EWAQ

Hűtőközeg
Méret M x Sz x Mélys.
Tömeg

240
(mm)

• a berendezés tömege

(kg)

• üzemi tömeg

(kg)

260

R410A
2311x2000x4833
3150
3189

3250
3292

Csatlakozások
• lehűtött víz bemenet és kimenet

3" (88,9 mm Dk)

Elektromos jellemzők(1)
Modell EWAQ

080~260

Áramforrás

Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú légkondicionálót választott.

1500
1517

3" Dk (76,1 mm Dk)

• lehűtött víz bemenet és kimenet

Hűtőközeg
Méret M x Sz x Mélys.

A víz mennyisége, áramlása és minősége ........................................ 4

130

Csatlakozások

Modell EWAQ

A vízkör bekötése .............................................................................. 4

100

R410A
2311x2000x2631

(mm)

• a berendezés tömege

Az egység ellenőrzése és mozgatása ............................................... 3

A vízkör ellenőrzése .......................................................................... 4

080

• Fázis
• Frekvencia

(Hz)

• Feszültség

(V)

• Feszültségingadozás

(%)

YN
3~
50
400
±10

Opciók és speciális jellemzők(1)
Opciók
■

Szívó elzárószelep, folyadékelzáró szelep, nyomó elzárószelep
(OP12)

■

Áramerősség és feszültség kijelzése a vezérlőn (OP57)

■

Kettős nyomáscsökkentő szelep (OP03)

■

Biztonsági rács a kondenzátoron (OPCG)

■

Inverterventilátorok (OPIF)

■

Alacsony zajszintű üzemmód (OPLN = OPIF + kompresszorház)

■

Önálló szivattyú (OPSP)

■

Magas statikus nyomású szivattyú (OPHP)

■

Ikerszivattyú (OPTP)

■

Fűtőpólya(-pólyák) (OP10)

Bevezetés

■

Glikol alkalmazásával az evaporátoron átfolyó víz hőmérsékletének csökkentése –10°C-ig (OPZL)

A Daikin EWAQ-DAYN típusú levegőhűtésű vízhűtő berendezések
kültéren, különféle hűtési célokra használhatók. A készülék
8 szabványos méretben rendelhető, névleges hűtőkapacitása 80-tól
260 kW-ig terjed.

■

Magas statikus nyomású ventilátorok (OPHF)

■

Címkártya (EKACPG) a következőkkel:
- Daikin Integrated Chiller Network (DICN)
- Soros kommunikáció (MODBUS)

Az EWAQ egységek légkondicionálás céljából kombinálhatók Daikin
klímakonvektor vagy légkezelő egységekkel. Használhatók
folyamathűtés hidegvíz-ellátására is.
Ez a szerelési kézikönyv az EWAQ egységek kicsomagolását,
üzembe helyezését és csatlakoztatását írja le.

EWAQ080~260DAYN
Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
4PW35557-1G – 2014.06

(1) A műszaki adatokat, valamint a kiegészítő tartozékok és a funkciók
leírását teljes részletességgel az üzemeltetési kézikönyv vagy a műszaki
adatok kézikönyve tartalmazza.

Szerelési kézikönyv

1

■

Távoli kezelőfelület (EKRUPG)

■

Önálló szivattyú védőrelé (OPSC)

1

Evaporátor

21

Szállítási rögzítés

■

Iker szivattyú védőrelé (OPTC)

2

Kondenzátor

22

Áramláskapcsoló

■

Tároló tartály (OPBT)

3

Kompresszor

23

Ventilátor

4

Elektronikus
szabályozószelep +
nézőüveg
nedvességjelzéssel

24

Biztonsági szelep

25

Túlnyomás-érzékelő

26

Kisnyomás-érzékelő

Kilépési elzárószelep
(külön rendelhető)

27

Túlnyomás-kapcsoló

28

Olaj nézőüvege

Fő alkatrészek (lásd az egységhez mellékelt áttekintő ábrát)

Speciális jellemzők
■

Gyárilag beszerelt főkapcsoló
5

■

Gyárilag beszerelt áramláskapcsoló és vízszűrő

■

A hűtőközegnyomások (magas és alacsony) kijelzése a
vezérlőn

6

Szívó elzárószelep (külön
rendelhető)

29

Szivattyú
(külön rendelhető)

■

Nagy hatásfok (részleges terhelésnél)

7

30

■

Elektronikus szabályozószelep + nézőüveg nedvességjelzéssel

Folyadékelzáró szelep
(külön rendelhető)

Tároló tartály
(külön rendelhető)

■

8

Hűtött víz bemenet
(Victaulic® csatlakozó)

31

Feszültségmentes kapcsolt áramkörök
• általános üzemelés
• szivattyú kapcsolt áramköre
• szivattyú második kapcsolt áramköre kétszivattyús működés
esetén
• biztonsági + figyelmeztetés jel (alaphelyzetben nyitott vagy
alaphelyzetben zárt érintkező)
• 100%-os teljesítmény jel, teljes kapacitás jel
• 1. üzemi kör
• 2. üzemi kör (csak az EWAQ130~260 esetében)

Tágulási tartály
(külön rendelhető)

9

Hűtött víz kimenet
(Victaulic® csatlakozó)

32

Vízszűrő

33

Vízelzárószelepek
(külön rendelhető)

■

■

■

Távirányítási bemenetek
• távvezérelt be-/kikapcsolás
• kettős célhőmérséklet
• teljesítménykorlátozás (különféle lehetséges beállításokkal)
• alacsony zajszintű üzemmód (csak az OPIF opciója)
• szabad hűtés jel
• ventilátor kényszerüzemben jel
Változtatható analóg bemenetek
• lebegő célhőmérséklet (mA, V, NTC)
• kiegészítő vízhőmérséklet-mérés (NTC)

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

AT

Környezeti hőmérséklet

LWT

Evaporátor kilépő
vízhőmérséklete

STD

Alapkészülék

OPIF

Opcionális
inverterventilátorok

OPZL

Glikol választható
alkalmazásával az
evaporátoron átfolyó
víz hőmérsékletének
csökkentése –10°C-ig

Szerelési kézikönyv

2

34

Keret

Kilépő víz hőmérsékletérzékelő (R3T)

35

Leeresztő szelep a tároló
tartályon

13

Belépő víz hőmérsékletérzékelő (R2T)

36

Szabályozószelep
(külön rendelhető)

14

Környezeti hőmérséklet
érzékelő (R1T)

37

15

Szárító + töltőszelep

Biztonsági szelep a
vízkörben
(külön rendelhető)

16

Tápfeszültség bevezetés

38

17

Kapcsolódoboz

Nyomásmérő
(külön rendelhető)

18

Digitális kijelzős vezérlő

39

19

Bevezetőnyílás a
helyszíni huzalozáshoz

20

Áramtalanító főkapcsoló

Szemescsavar a
berendezés emeléséhez
(csak az EWAQ080~210
esetében)

A termék "A" osztályú. Egy lakásban a termék rádióinterferenciát
okozhat, és ilyen esetben a felhasználónak meg kell tennie a
szükséges elhárító intézkedéseket.
Gondoskodni kell
berendezéshez.

EWAQ130+150
45
40
35
30
25
20
15
9 10
5
0
-5
-10
-15
-20

róla,

hogy

ne

férhessen

hozzá

bárki

a

Az egységeket tetőn vagy talajszinten történő elhelyezésre tervezték,
és olyan helyen szabad üzembe helyezni, amely megfelel az alábbi
követelményeknek:
1

Ahol az alapzat elég erős az egység súlyának alátámasztásához, és a padlófelület elég sima ahhoz, hogy megelőzze a
vibráció- és zajkeltést.

2

Az egység mellett legyen elég hely a szereléshez, valamint
feleljen meg a levegőbemenet és -kimenet minimális
helyigényének (lásd az üzemeltetési kézikönyvben a "Leírás"
bekezdést).
Ha több egységet szerelnek egymás mellé, akkor figyelni kell,
hogy meglegyen közöttük a szereléshez szükséges tér.

3

Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye.

4

A
berendezés
környezetben.

5

A kondenzvíz csöpögése az egységből ne okozzon a
környezetben kárt: meg kell oldani a kondenzvíz elvezetését, és
meg kell előzni a vízcsapdák kialakulását.

6

Az egység helyét úgy kell kijelölni, hogy se a kifúvott levegő, se
az egység által keltett zaj ne zavarjon senkit.

7

Figyelni kell, hogy az egység levegőbemenete és -kimenete ne
legyen az uralkodó széliránnyal szemben. A szembeszél zavarja
a berendezés működését. Ha kell, használjon szélterelőt a szél
elleni védelemre.

8

Ahol gyakori a havazás, ott a helyet úgy kell megválasztani,
hogy a hó az egység működését ne zavarja.

OPIF

STD

43

OPZL

Légtelenítő

Elhelyezés

AT °C

STD

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

OPIF

43

11
12

Tömegközéppont

Működési tartomány
AT °C

Kondenzvíz-evaporátor

Szereléshez és szellőzéshez szükséges tér az egység körül

Változtatható analóg kimenetek
• egység teljesítménye (mA, V)

EWAQ080+100 + 180~260

10

OPZL

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

Gyorshűtés működési
tartomány
Folyamatos működési
tartomány
Téli időszakban védeni
kell a vízkört a víz
megfagyása ellen
fűtőpólya vagy glikol
oldat alkalmazásával.
Opcionális
inverterventilátorok
(OPIF)

nem

használható

robbanásveszélyes

EWAQ080~260DAYN
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Elhelyezés talajszinten
7

>2000
>350

100

50

>100

Átvételkor a készüléket ellenőrizni kell, és bármilyen sérülést azonnal
jelezni kell a szállítmányozó reklamációs ügyintézőjének.

>200

Az egység ellenőrzése és mozgatása

Függesztőszerkezet 4
acélsodronyból

2

Fagerendák

3

Kondenzátorvédő lemezek
(a berendezés
szállítás közbeni
védelmére)

EWAQ080~210

1

6

EWAQ240+260
>2000
1922

1
2
3+4

B

3

5

140

1

2
>2000
1922
>A

B

3

2

■ Rögzítse a horgonycsavarokat (1) a betonalapzathoz.
Amikor a berendezést véglegesen rögzíti a horgonycsavarok
segítségével, akkor feltétlenül szereljen be az ábra szerint Uvashoz való alátéteket DIN434 (2), kereskedelmi forgalomban vásárolt gumi alátéteket (3) és kereskedelmi
forgalomban vásárolt parafa vagy gumilapokat (4) is.

A berendezés kezelésekor figyeljen az alábbiakra:
1

B

>A

EWAQ240+260

1

Ha lehet, daruval és 4 acélsodronyból álló függesztőszerkezettel
emelje meg az egységet, az oldalára ragasztott utasítások
szerint.
■ Az EWAQ080~210 esetében: Az egyes acélsodronyok
hossza legalább 3 m legyen.
Az acélsodronyokat a berendezés tetején lévő, emelés
céljára szolgáló szemescsavarokhoz kell erősíteni.

■ A csőszerelés és a jó vízelvezetés érdekében a
betonalapzatnak körülbelül 100 mm-rel magasabbnak kell
lennie a padlószintnél.

■ Az EWAQ240+260 esetében: Az egyes acélsodronyok
hossza legalább 6 m legyen.
Az acélsodronyokat a berendezés alján lévő, emelés céljára
szolgáló sárga emelőlapokhoz kell erősíteni.
2

Az EWAQ080~210 esetében: Az egység daruval
emelésekor figyeljen az egység tömegközéppontjára.

3

Lehetőleg csak az üzembe helyezés helyén vagy annak
közelében vegye le az eredeti csomagolást az egységről, így
elkerülhetők a szállítás közbeni sérülések.

Modell

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

való

MEGJEGYZÉS

1

Vegye le az egységről a fagerendákat.

2

A tetőn elhelyezett berendezések esetében, illetve ott, ahol a zaj
és a keltett vibráció probléma lehet, vibrációgátló rögzítést kell
alkalmazni.

Talajszinten elhelyezett:

Tetőre szerelés esetén a berendezést U
vagy I profilú acélgerenda-kerettel kell
alátámasztani, vagy betonalapra kell
szerelni.
Az egységet szilárd alapra kell helyezni.
Ajánlatos az egységet a betonalaphoz
horgonycsavarokkal rögzíteni.

EWAQ080~260DAYN
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B

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

horgonycsavar
méret
Menny.

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

■

A táblázatba foglalt méretek azt feltételezik,
hogy az alapzat a földre (5) vagy betonpadlóra (6) van helyezve. Ha az alapzat alatt
szilárd padló van, akkor a betonpadló
vastagságát is bele lehet számolni az
alapzat vastagságába.

■

Ha az alapzat alatt betonpadló van, akkor
egy csatornát (7) kell kialakítani, ahogy az
ábra mutatja. Fontos a kondenzvíz-elvezetés
megoldása, függetlenül attól, hogy az
alapzat földre vagy betonpadlóra van
helyezve (vízelvezető csatorna).

■

A beton kellő keverési aránya a következő:
cement 1, homok 2, kavics 3 rész. A betonba
Ø10 mm
betonvasakat
kell
helyezni
egymástól 300 mm távolságra. A betonalap
széleit le kell simítani.

A berendezést szilárd, vízszintes alapzaton kell elhelyezni.
Tetőn elhelyezett:

A

■ Ellenőrizze, hogy vízszintes és egyenletes-e az alap felülete.

Az egység kicsomagolása és elhelyezése

3

813

EWAQ080~210

4

Vegye le az egységről a kondenzátorvédő lemezeket.

5

Az EWAQ240+260 esetében: Távolítsa el a sárga emelőlapokat
a berendezésről.

6

Távolítsa el a kompresszorokról a 2 sárga szállítási rögzítést.

Szerelési kézikönyv
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Fontos információk a használt
hűtőközeggel kapcsolatban

A víz mennyisége, áramlása és minősége

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Nem szabad a gázokat a
légkörbe engedni.

A berendezés helyes működéséhez biztosítani kell a rendszerben a
szükséges minimális vízmennyiséget, és az evaporátoron keresztül
az átfolyásnak a táblázatban megadott működési tartományon belül
kell lennie.

Hűtőközeg típusa: R410A
GWP(1) érték:
1975
(1)

GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)
A hűtőközeg-mennyiség fel van tüntetve a berendezés adattábláján.

A vízkör ellenőrzése
Az egységek egy vízbemenettel és egy vízkimenettel vannak ellátva
a vízkör csatlakoztatásához. A vízkört egy szakembernek kell
kialakítania, a vonatkozó európai és nemzeti előírásoknak
megfelelően.
Az egység üzembe helyezésének folytatása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:

Minden modell esetében

Egység

Minimális
vízmennyiség (l)(*)

Minimális
vízáramlás

Maximális
vízáramlás

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
1043 l/min
1233 l/min
1355 l/min
1483 l/min

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

(*) a = hűtési hőmérséklet-különbség (lásd: 11. oldal, "A termosztát-beállítások
megadása")

Csak az OPSP, OPTP vagy OPHP opciós modellek esetében

A megengedett legnagyobb felszerelési magasság
a vízmennyiség függvényében
Az alábbi korlátozásokat be kell tartani:

Csak az EWAQ*DAYN esetében
(az OPSP, OPTP vagy OPHP nélkül)
■

Egy keringtetőszivattyút kell beépíteni úgy, hogy az közvetlenül
a víz-hőcserélőbe nyomja a vizet.

■

Egy megfelelő biztonsági eszköz vízkörbe szerelésével
gondoskodni kell arról, hogy a víznyomás soha ne lépje túl a
megengedett legnagyobb üzemi nyomás értékét (10 bar).

■

Az elzárószelepeket olyan helyekre kell szerelni, hogy a normál
szereléshez ne kelljen a rendszert leereszteni.

Minden modell esetében
■

A rendszer minden alacsony pontjára leeresztőcsapokat kell
szerelni, hogy karbantartás vagy üzemen kívül helyezés esetén
a vízkör teljesen leereszthető legyen. A hűtőberendezés
vízrendszerének leeresztését egy leeresztődugó segíti.

EWAQ

080~210

240+260

Tágulási tartály térfogata

35 l

50 l

Ha az EWAQ egység a rendszer legmagasabb pontja, akkor nem kell
a szintkülönbségre figyelni.
Ha az EWAQ egység magasan van, de nem a legmagasabb ponton,
akkor a megengedett legnagyobb szintkülönbségről a vízmennyiség
függvényében lásd: 5. oldal, "Víz betöltése".
■

Példa EWAQ080~210 esetén: ha a vízmennyiség=650 l, akkor
a megengedett legnagyobb szerelési szintkülönbség 9 m.

■

Példa EWAQ240+260 esetén: ha a vízmennyiség=650 l, akkor
a megengedett legnagyobb szerelési szintkülönbség 13 m.

A tágulási tartály előnyomásának beállítása

■

A rendszer minden magas pontjára légtelenítő szelepet kell
szerelni. A szelepeket könnyen hozzáférhető helyekre kell
felszerelni. A hűtővízrendszeren egy automatikus légtelenítő is
található.

A tágulási tartály előnyomását (Pg) a rendszer vízzel vagy víz-glikol
oldattal való feltöltése előtt be kell állítani a maximális szerelési
szintkülönbséghez (H).

■

Ügyeljen arra, hogy a külső csövekbe szerelt elemek
nyomásállósága nagyobb legyen a biztonsági szelep nyitási
nyomásának és a szivattyú statikus nyomásának összegénél.

A beállítandó előnyomást (Pg) a következőképpen kell kiszámolni:

Ehhez száraz sűrített levegő vagy nitrogén használható.
Pg=(H/10+0,3) bar
H=A kör legmagasabb pontja az EWAQ egység fölött (m)

A vízkör bekötése
A víz be- és kivezetésével kapcsolatban lásd a berendezéshez
mellékelt áttekintő ábrát.
Ügyeljen arra, hogy ne deformálja az egység csöveit azzal,
hogy túl nagy erőt alkalmaz a csövek csatlakoztatásakor. A
deformált csövek a berendezés működészavarát
okozhatják.

MEGJEGYZÉS

■

EWAQ080~210 esetében: Ha H≤12 m és a
vízmennyiség ≤520 l, akkor nem ajánlatos az előnyomás gyári beállításán (=1,5 bar) változtatni.

■

EWAQ240+260 esetében: Ha H≤12 m és a
vízmennyiség ≤750 l, akkor nem ajánlatos az előnyomás gyári beállításán (=1,5 bar) változtatni.

Ha levegő, valamilyen folyadék vagy szennyeződés jut a vízkörbe, az
problémát okozhat. Ezért a vízkör csatlakoztatásakor mindig vegye
figyelembe az alábbiakat:
1

Csak tiszta csöveket használjon.

2

A sorja eltávolításakor tartsa a cső végét lefelé.

3

Zárja le a csővéget a falon való átbujtatáskor, hogy ne kerüljön bele
szennyeződés.

Szerelési kézikönyv
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Víz betöltése

Vízminőségi jellemzők
Az előírt vízminőséget
értéktartományok mutatják.

az

alábbi

táblázatban

keringő víz beömlő víz

megadott
ha
tartományon
kívül esik

Beállítandó összetevők
pH

25°C-on

6,8~8,0

6,8~8,0

Elektromos
konduktivitás

[mS/m]
25°C-on

<40

<30

[mg Cl–/l]

<50

<50

[mg SO42–/l]

<50

<50

Kloridion
Szulfátion
M-bázikusság
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

Teljes keménység

[mg CaCO3/l]

<70

<70

Kalciumkeménység

[mg CaCO3/l]

<50

<50

[mg SiO2/l]

<30

<30

Szilícium-dioxid

korrózió+
vízkő
korrózió+
vízkő

[mg Fe/l]

Réz

[mg Cu/l]

<1,0

<0,3

<1,0
<0,1
nem
nem
2–
[mg S /l] mutatható ki mutatható ki

Szulfidion

korrózió
vízkőlerakódás
vízkőlerakódás
vízkőlerakódás
vízkőlerakódás
korrózió+
vízkő
korrózió

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korrózió

Maradék klorid

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

<0,3

<0,3

korrózió

<4,0

<4,0

korrózió

—

—

korrózió+
vízkő

Stabilitási index

Csatlakoztassa a leeresztő/feltöltő szelepet a vízhálózathoz.

2

Nyissa ki a nyomásszabályozó szelepet és az elzárószelepeket
(csak az OPSP, OPTP vagy OPHP opciós modellek esetében).

3

A rendszer feltöltésekor az egység légtelenítő szelepeivel,
valamint a kör magasabb pontjain található légtelenítő
szelepekkel ürítsen ki minden levegőt.

Csak az OPSP, OPTP vagy OPHP opciós modellek esetében
Addig kell vizet betölteni, amíg a rendszer el nem éri a szükséges
nyomást (Pr). A nyomás a nyomásmérőről leolvasható.
A szükséges víznyomás (Pr) értéke a rendszerben lévő teljes
vízmennyiségtől és a tágulási tartály nyomásától függ (lásd az előző
fejezetet).
Lásd az ábrát – A szükséges víznyomás a vízmennyiség és az
előnyomás (Pg) függvényében:

EWAQ080~210

korrózió

Ammóniumion
Szabad szénsav

1

korrózió

Figyelendő összetevők
Vas

Minden modell esetében

A hűtőberendezést csak zárt vízrendszerrel lehet
használni. Ha nyílt vízkörben alkalmazzák, akkor a
vízcsövek túlzott korróziója lép fel.
MEGJEGYZÉS

Egy
megfelelő
biztonsági
eszköz
vízkörbe
szerelésével gondoskodni kell arról, hogy a víznyomás
soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb üzemi
nyomás értékét.
Az OPSP, OPTP vagy OPHP opciós modellek
esetében lásd még: 4. oldal, "A tágulási tartály
előnyomásának beállítása".

1

2 3

Víz ki
Munkakerék

3

Víz be

4

Leeresztőcsap

Glikol használata engedélyezett, de a mennyisége nem
haladhatja meg a térfogat 40%-át. Ennél töményebb glikol
oldat a hidraulikus alkatrészek károsodását okozhatja.

EWAQ080~260DAYN
Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
4PW35557-1G – 2014.06

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

A művelethez használja a szivattyú leeresztőcsapját.
Töltse fel, majd eressze le a szivattyút néhányszor, amíg a
távozó víz egészen tiszta nem lesz. A csatlakozások
maradjanak zártak, hogy ne lépjen fel korrózió, és ne
juthasson szennyeződés a vízrendszerbe.

2

C (bar)

D (1.5 bar)

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

Ha a víz egy ideig le van eresztve a rendszerből, a
szivattyúházat át kell öblíteni lágyított vízzel. Ezzel
megelőzhető, hogy a beszáradt szennyeződésektől a
munkakerék beragadjon.

1

B (m)

B (m)

C (bar)

22
21
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19
18
17
16
15
14
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1
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2.4
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2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
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0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

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

A

Vízmennyiség (l)

B

Szerelési szintkülönbség (m)

C

Előnyomás (Pg)

D

Az előnyomás gyári beállítása (1,5 bar)

A (l)

1.

Számolja ki a rendszerben lévő teljes vízmennyiséget, figyelembe
véve a tágulási tartályt.

2.

A fenti ábra mutatja, hogy a beállított előnyomás (Pg) vízszintes
vonala hol metszi a rendszer vízmennyiségének függőleges
vonalát.

3.

A metszésponton olvassa le a szükséges víznyomást (Pr) az ábra
vonalairól.

Szerelési kézikönyv
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Alkatrésztáblázat

1. példa

Lásd az egységhez mellékelt másik kézikönyvben a következőket.
EWAQ080~210 egység esetében
A rendszerben a teljes vízmennyiség=300 l
Az EWAQ egység fölötti legmagasabb pont=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar
EWAQ240+260 egység esetében
A rendszerben a teljes vízmennyiség=600 l
Az EWAQ egység fölötti legmagasabb pont=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,9 bar

■

Teljes alkatrésztáblázat

■

Fontos megjegyzések

A02P...........** ....... Kommunikációs PCB panel (csak az EKACPG
opció esetében)
A4P........................ Vezetékes távvezérlő PCB panelje
A5P.............** ....... Vezetékes távvezérlő PCB panelje
(csak az EKRUPG opció esetében)
E5H.............*......... Külső fűtőelem
F1~F3 .........# ........ Hálózati biztosítékok

MEGJEGYZÉS

Ennél a példánál meg lehet tartani az előnyomás
1,5 bar gyári beállítását. Ebben az esetben a kezdeti
víznyomásnak ±2,2 barnak kell lennie.

F4,F5 ..........# ........ Fűtőelemek biztosítéka
H1P.............*......... Visszajelző lámpa: vészjelzés (alapértelmezés:
NEM)
H2P~H6P ...*......... A változtatható digitális kimenetek visszajelző
lámpája

2. példa
EWAQ080~210 egység esetében
A rendszerben a teljes vízmennyiség=600 l
Az EWAQ egység fölötti legmagasabb pont=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar

H11P,H12P ...*......... Kompresszorműködés visszajelző lámpája –
C11M, C12M

EWAQ240+260 egység esetében
A rendszerben a teljes vízmennyiség=1000 l
Az EWAQ egység fölötti legmagasabb pont=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar

K1P.............## ...... Szivattyú védőrelé (csak az OPSP, OPHP,
OPSC, OPTP és OPTC opció esetében)

MEGJEGYZÉS

Ennél a példánál nem lehet megtartani az előnyomás
1,5 bar gyári beállítását.

H21P,H22P ...*......... Kompresszorműködés visszajelző lámpája –
C21M, C22M (csak az EWAQ130~260
esetében)

K1S.............*......... Szivattyú túláramrelé (csak az OPSP, OPHP,
OPSC, OPTP és OPTC opció esetében)
K2P.............** ....... Szivattyú védőrelé (csak az OPTC vagy OPTP
opció esetében)
M1P ............*......... 1. szivattyúmotor (csak az OPSP, OPHP, OPSC,
OPTP és OPTC opció esetében)
M2P ............*......... 2. szivattyúmotor (csak az OPTC vagy OPTP
opció esetében)

Csőszigetelés

R8T.............*......... A Változtatható analóg bemenet hőmérsékletérzékelője

A teljes vízkört, vagyis az összes csövet szigetelni kell a
páralecsapódás, valamint a hűtési teljesítmény csökkenésének
megelőzése érdekében.

S1M ....................... Áramtalanító főkapcsoló

Téli időszakban védeni kell a vízcsöveket a víz megfagyása ellen (pl.
kereskedelmi forgalomban vásárolt fűtőpólya vagy glikol oldat
alkalmazásával).
MEGJEGYZÉS

■

■

Gyárilag beszerelt fűtőpólya (OP10) esetében:
A kapcsolódobozban van két csatlakozó további,
kereskedelmi forgalomban kapható fűtőpólya
bekötésére, amellyel megelőzhető a vízcsövek
befagyása a hideg hónapokban. Lásd az
egységhez mellékelt huzalozási rajzot.
Fűtőpólya nélküli rendszer esetében:
Alacsony kültéri környezeti hőmérséklet esetén
aktiválni lehet a szivattyút (lásd: 9. oldal, "Egyéni
beállítások megadása a Szerviz menüben").

S2M ............# ........ Fűtőpólya-áramtalanító kapcsoló
S1S~S5S ....*......... A változtatható digitális bemenet kapcsolója
V2C.............## ...... Ferritmag (csak az EKACPG opció esetében)
- - - ......................... Helyszíni huzalozás
➀............................ Számos huzalozási lehetőség
........................ DIP-kapcsoló (bal oldali állásban)
A normál berendezésnek nem tartozéka

Helyszíni huzalozás
2

A helyszíni huzalozást az egységhez mellékelt huzalozási
rajz és az alábbi utasítások szerint kell végezni.
Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy másik
készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.
MEGJEGYZÉS

A huzalozási rajzon ellenőrizze at alább említett
elektromos funkciókat annak érdekében, hogy teljesen
megértse a berendezés működését.

Szerelési kézikönyv
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Opcióként lehet

Kötelező

#

##

Nem kötelező

*

**

Az áramkör és a kábelek
1

A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó európai és
nemzeti előírásoknak megfelelően.

Opcióként nem lehet

A berendezést oly módon kell ellátni elektromos árammal, hogy
az a többi fogyasztó ellátásától függetlenül be- vagy
kikapcsolható legyen.
A készülék csatlakoztatásához egy áramkör kiépítése
szükséges. Az áramkört a szükséges biztonsági eszközökkel
kell ellátni, vagyis egy biztonsági megszakítóval, késleltetett
biztosítékkal minden fázison, és egy földzárlatjelzővel (gyors
kioldású, 100 mA áramerősségű). Az ajánlott biztosítékok
értékei megtalálhatók az egységhez mellékelt huzalozási rajzon.
DICN-hálózatos rendszer esetén minden folyadékhűtőt külön
áramkörről kell ellátni.
Az elektromos szerelési munka előtt ki kell kapcsolni az
áramtalanító főkapcsolót (és az áramköri megszakítót, és
kivenni vagy lekapcsolni a biztosítékokat).
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A levegőhűtésű vízhűtő berendezés csatlakoztatása az
elektromos hálózatra
1

2

A megfelelő kábel használatával csatlakoztassa az áramkört az
egység L1, L2 és L3 kivezetésére.
Az áramkört az áramtalanító főkapcsoló 2-es, 4-es és 6-os
kivezetésére kell bekötni.
Csatlakoztassa a
földelőcsatlakozóra.

földelővezetéket

(sárga/zöld)

a

Összekötőkábelek
■

Csak az OPSP, OPTP, OPHP, OPSC vagy OPTC opció nélküli
modellek esetében

A helyszíni huzalozás kivitelezése
A helyszíni huzalozás vezetékeit az alábbi ábrák szerint kell
elvezetni.
A fedélen van annyi szabad hely, hogy a megfelelő összekötőket be
lehessen szerelni (ehhez át kell fúrni a fedelet).
- Egykörös egységek esetében: a helyszíni huzalozás
csatlakozói alatt.
- Kétkörös egységek esetében: a főkacsoló alatt.
Rögzítse a vezetékeket a bilinccsel (nem tartozék) a
rögzítődugaszokhoz (1) ahogy az alábbi ábrákon látható, hogy a
vezetékeken ne lépjen fel húzóerő.
MEGJEGYZÉS

Reteszelő érintkezőt kell a szivattyú áramkörébe
iktatni annak megelőzése érdekében, hogy a berendezés vízáramlás nélkül működjön. A kapcsolódobozban egy külön csatlakozó szolgál a reteszelő
érintkező elektromos bekötésére.
DICN-hálózatban működő egységek esetében lehet
minden folyadékhűtőnek saját keringtetőszivattyúja,
de elosztón keresztül 1 szivattyú is elláthat több
folyadékhűtőt vízzel.
Mindkét esetben az összes egységet el kell látni
reteszelő érintkezővel!
MEGJEGYZÉS

■

■

Távirányítási bemenetek (minden modell esetében)
A feszültségmentes kapcsolt áramkörök mellett, távirányítási
bemenetek bekötésére is lehetőség van. A bekötést a
huzalozási rajz mutatja.
DICN-hálózatban működő egységek esetében a következőkre
kell ügyelni:
A távolról történő be- és kikapcsolás kapcsolója:

A NORMAL vagy STANDBY állapotú egységeket a
MASTER, vagyis fő folyadékhűtőnek beállított berendezéshez csatlakoztatott távvezérlő BE/KI gombja vezérli.
A DISCONNECT
ON/OFF állapotú egységeket a
hozzájuk csatlakoztatott kapcsoló vezérli.
Lásd az üzemeltetési kézikönyvben: "A be- és kikapcsolás
helyből vagy távolról történő vezérlésének megadása".
•

Helyszíni huzalozás csatlakoztatása a kivezetésekre
Különösen ügyeljen a kivezetések jelöléseire. Az alábbi
ábra a helyszíni huzalozás bekötésének megfelelő pozícióit
mutatja.

Az
alaptartozékként
beszerelt
áramláskapcsolónak köszönhetően a berendezés
vízáramlás hiányában nem működhet.
A kettős biztonság érdekében azonban el kell
látni a szivattyút reteszelő érintkezővel.
A berendezés áramlás nélküli üzemeltetése
nagyon komolyan károsítja a berendezést (az
evaporátor befagy).

Feszültségmentes kapcsolt áramkörök (minden modell
esetében)
A vezérlő el van látva feszültségmentes kapcsolt áramkörökkel,
melyek a berendezés állapotát jelzik. Ezeknek a
feszültségmentes kapcsolt áramköröknek a bekötését a
huzalozási rajz mutatja.

•

Ha esetleg mégis mechanikus terhelés hat a
vezetékekre,
a
földelés
csatlakozásai
nem
szakadhatnak meg a tápfeszültség csatlakozásai előtt.
Ezért a földelővezetékek legyenek hosszabbak, mint a
tápfeszültség vezetékei.

■

A gyárilag beszerelt fűtőpólya (OP10 opció) és a további
fűtőpólyák áramellátása.
A tápfeszültséget (1~50 Hz, 230 V) független áramkörről kell a
csatlakozókra bekötni, ahogy az egységhez mellékelt
huzalozási rajz mutatja. A fűtőpólyákat egész éven át a
független áramkörre kell csatlakoztatni. A helyszínen külön
biztosítékokat és fűtőpólya-áramtalanító kapcsolót kell
beszerelni. Csatlakoztassa a földelővezetéket (sárga/zöld) a
földelőcsatlakozóra. (Lásd az egységhez mellékelt huzalozási
rajzot.)
A tápkábelben 2 tápvezeték és egy földelővezeték legyen, a
vezeték keresztmetszete pedig az alábbinak megfelelő:
■ maximális áramerősség 10 A,
■ a kapcsolódobozban környezeti hőmérséklet tartománya
60°C.
Egykörös egység

Kettős célhőmérséklet távkapcsoló:

A kettős célhőmérséklet távkapcsoló csak a MASTER (fő)
folyadékhűtőhöz csatlakoztatható.
Ha azonban a fő egység kiesik – például áramkimaradás
miatt –, akkor jelentősége lehet a többi egységhez
csatlakoztatott kettős célhőmérséklet távkapcsolóknak is.

1
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DICN-hálózatos rendszer csatlakoztatása és beállítása
(külön rendelhető EKACPG készlet)

Kétkörös egység

(Lásd I. melléklet, 12. oldal, "Üzembe helyezési példák DICNhálózatos rendszerre")
DICN-hálózatos rendszer esetén a folyadékhűtőket az alábbi ábrán
látható módon kell csatlakoztatni.

1

2

3

4

1
■

A szivattyú csatlakoztatása (3~50 Hz, 400 V) OPSC vagy
OPTC esetében
- OPSC esetében: a K1P szivattyú védőrelé jelen van
- OPTC esetében: a K1P és a K2P szivattyú védőrelé jelen
van
A szivattyúk bekötéséhez 3 eres + földeléses, legalább 2,5 mm2
keresztmetszetű kábelt kell használni.
A földkábel hossza nem haladhatja meg a 10 métert.
Ha a szivattyú és a kapcsolódoboz közötti távolság
több, mint 10 m, a szivattyút a kapcsolódoboztól
függetlenül kell földelni.
Az alábbi táblázatban látható a maximális üzemi áram/szivattyú.
Egységek

Maximális üzemi áram/szivattyú

EWAQ080+100

4,45 A

EWAQ130+150

6,30 A

EWAQ180~260

8,00 A

Kösse be az alábbi ábra szerint az L1, L2 és L3 vezetéket a K1P
csatlakozóra (OPTC esetében a K2P csatlakozóra is), és a
földelővezetéket
a
K1P
bal
oldalán
található
földelőcsatlakozóra.
Egykörös egység

Ahogy a huzalozási rajzon látható, alakítsa ki a DIII kommunikáció
F1/F2 csatlakozását 2 eres vezetékkel (0,75~1,25 mm2) (maximum
1000 m).
Ügyeljen a polaritásra!

DICN-beállítások megadása a digitális vezérlőn
DICN-rendszer üzembe helyezésekor az alábbi táblázatok szerint
kell a digitális vezérlő beállításait megadni:
Szerviz menü, almenü, kommunikáció
COMMUNICATION PCB (ötödik képernyő)
1. egység
Fő

2. egység
Segéd 1

3. egység
Segéd 2

4. egység
Segéd 3

DIII:

YES

YES

YES

YES

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

POWER:

Y

N

N

N

Szerviz menü, almenü, DICN
DICN SETTINGS (ötödik képernyő)

MS OPTION:

1. egység
Fő

2. egység
Segéd 1

3. egység
Segéd 2

4. egység
Segéd 3

Y(*)

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) A fő egységet utoljára kell beállítani, ellenkező esetben N-re majd vissza Y-ra kell
állítani.

K1P

K2P

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1

DICN SETTINGS (második képernyő)
1. egység
Fő

2. egység
Segéd 1

3. egység
Segéd 2

4. egység
Segéd 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

Kétkörös egység
MEGJEGYZÉS

1
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■

Amikor a felhasználó belép a Szerviz menübe, a
DIII kommunikáció leáll.

■

Amikor a felhasználó kilép a Szerviz menüből, a
DIII kommunikáció újraindul.

■

A DIII kommunikáció helyreállásához 10 perc
szükséges.
Ha 10 perc után sem áll helyre a kommunikáció,
akkor az "OU4:PCB
COMM.PROBLEM"
hálózatbiztonsági hibaüzenet jelenik meg (lásd
még
az
üzemeltetési
kézikönyvben,
a
"Hibaelhárítás" fejezetben a 12. jelenséget).
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A digitális távvezérlő kábele (külön rendelhető EKRUPG
készlet)
Ha a berendezést távolból kívánják kezelni, egy digitális távvezérlőt
lehet az egység PCB paneljére csatlakoztatni. A kábel típusa:
0,75 mm2 4 eres és maximum 500 m hosszú.

pipa ✓ ha
rendben

■

12

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

A digitális távvezérlő címeinek beállítása
A digitális távvezérlő használatakor az alábbi ábra szerint kell a
DIP-kapcsolókkal a címeket beállítani:
Fő (A4P) távvezérlő
SUB

Segéd (A5P) távvezérlő
SUB

S1A

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

OFF

■ = DIP-kapcsoló állása

az egység bekapcsolását megelőző szokásos lépések

A tápfeszültség bekapcsolása után ellenőrizze, hogy a
változtatható bemenetek és kimenetek helyesen vannak-e
beállítva.
Jegyezze fel az alábbi változtatható bemenetek és kimenetek
helyes beállítását:

MEGJEGYZÉS

■

A berendezés bekapcsolása előtt el kell olvasni a
mellékelt üzemeltetési kézikönyvet. A kézikönyv
segít a berendezés és az elektronikus vezérlés
működésének a megértésében.

■

Az üzembe helyezés után csukjon be minden
kapcsolódoboz-fedelet.

Lásd az egységhez mellékelt huzalozási rajzot is.

Bekapcsolás előtt
A berendezést nem szabad bekapcsolni, még nagyon
rövid időre sem, mielőtt az alábbi ellenőrzőlistát az elejétől
a végéig ki nem töltötte.
pipa ✓ ha
rendben

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

Igazolom, hogy a fentieket mind ellenőriztem és rendben
találtam.
Dátum

Aláírás

az egység bekapcsolását megelőző szokásos lépések

■

1

Ellenőrizze, hogy nincs-e külső sérülés.

■

2

Nyissa ki az összes olyan elzárószelepet, melyen az "OPEN
THIS VALVE BEFORE OPERATION" szövegű piros felirat
olvasható. (Nyissa ki teljesen a folyadékvezetéket, a nyomó és
szívó elzárószelepeket (ha vannak; OP12)).

■

3

Szerelje fel a hálózati biztosítékokat és a földzárlatjelzőt.
Ajánlott biztosítékok: gL/gG a 269-2 IEC szabvány szerint.
A mérettel kapcsolatban lásd a huzalozási rajzot.

■

4

Kösse be a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy az adattáblán
feltüntetett feszültség megengedett ±10% tartományába esik-e.
A berendezést oly módon kell ellátni elektromos árammal,
hogy az a többi fogyasztó ellátásától függetlenül be- vagy
kikapcsolható legyen.
Lásd a huzalozási rajzon az L1, L2, L3 és PE csatlakozót.

■

5

Ellenőrizze, hogy a helyszíni huzalozás helyesen lett-e
elvégezve.

■

6

Vezesse a vizet az evaporátorba és ellenőrizze, hogy a
vízáramlás az itt megadott értéktartományon belül van-e:
4. oldal, "A víz mennyisége, áramlása és minősége".

■

7

A csöveket teljesen légteleníteni kell.

■

8

Kapcsolja úgy a szivattyúkört, hogy az egység csak akkor
kapcsolhasson be, ha a vízszivattyúk működnek, és a
vízáramlás is kellő mértékű.
DICN-hálózat esetén minden folyadékhűtőt saját
áramláskapcsolóval kell ellátni, és reteszelni azzal a
szivattyúval, amelyik az áramlást biztosítja.

■

9

Ellenőrizze az olajszintet a kompresszorokban.

■

10

A tápvezetékeket csatlakoztassa a fűtőpólya-csatlakozókra
(gyárilag beszerelve: OP10).
A fűtőpólyát egész éven át a független, külön biztosítékkal
ellátott áramkörre kell csatlakoztatni.

■

11

Ellenőrizze, hogy a vízérzékelők jól vannak-e rögzítve a
hőcserélő csatlakozó csöveiben.
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Őrizze meg, később még szükség lehet rá.

Egyéni beállítások megadása a Szerviz
menüben
Az egyéni beállításokat egy szakembernek kell megadnia.
Beállítás módosítása a Szerviz menüben:
1
Lépjen a Felhasználói beállítások menübe (Å), ahogy az
üzemeltetési kézikönyvben le van írva, a Ì gomb
megnyomásával válassza ki a Szerviz menüt, majd nyomja meg
a ‡ gombot (ez csak a berendezés kikapcsolt állapotában
lehetséges).
2
A ﬁ és a Ì gombbal írja be a jelszót. A jelszó a szerelési
kézikönyvben található.
3
Nyomja meg a ‡ gombot a jelszó beviteléhez, és a Szerviz
menübe lépéshez.
4
A ﬁ és a Ì gombbal lépjen arra a képernyőre, amelyik a
módosítani kívánt paramétert tartalmazza.
5
Állítsa a kurzort a módosítandó paraméter mögé a ‡ gomb
használatával.
6
A ﬁ és a Ì gombbal adja meg a kívánt értéket.
7
Nyomja meg a ‡ gombot a módosítás eltárolásához. Ha a
módosítás el lett tárolva, a kurzor a következő paraméterre vált,
amely azután módosítható.
8
Ha a képernyő paramétereinek módosításával végzett, vigye a
kurzort a képernyő bal felső sarkába.
9
Ismételje a 4. lépéstől, ha további paramétereket szeretne
módosítani.

Szerelési kézikönyv
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Glikolos egységek (OPZL) beállítása

A változtatható digitális/analóg bemenetek és kimenetek
megadása

A kilépő víz minimális hőmérsékletének beállítását (MIN.OUTL.
WATER) át lehet állítani a Szerviz menü, Biztonság almenüjében. A
kilépő víz minimális hőmérsékletének csökkentése előtt:
■

A táblázat alapján ellenőrizze, hogy van-e elegendő glikol a
vízrendszerben.

■

Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelnek-e a táblázatnak.
LWE(*)
°C –10~–5
Etilénglikol
%
40
Propilénglikol
%
40
MIN.OUTL.WATER
–10
Kilépő víz minimum
FREEZE UP DIS
Fagyás elleni védelem
–11
aktiválási
hőmérséklete
RESET
Fagyás elleni védelem
–10
feloldási hőmérséklete
REFR TEMP SET
Hűtőközeggáz
–17,5
hőmérsékletbeállítása
LP SETP. C:
Kisnyomású
0,5
célhőmérséklet hűtés
üzemmódban
PUMP ON SETP
Szivattyú
–21,5
bekapcsolási
hőmérséklete(**)

–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

–12,5

–7,5

–5,5

–3,5

0,5

0,5

1,2

1,2

–14,5

–7,5

–2,5

–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 = Evaporátorból kilépő víz

Helytelen beállítás következtében a berendezés súlyosan
károsodhat.

A biztonsági eszközök alaphelyzetbe állításához szükséges
jelszó beállítása
A Szerviz menüből lépjen be a SAFETY almenübe.
A biztonsági eszközök alaphelyzetbe állításához alapértelmezés
szerint a felhasználó jelszó kell; ezzel megelőzhető, hogy illetéktelen
személyek ezt el tudják végezni.
A jelszókérés azonban módosítható a SERVICE
szervizjelszóra vagy a NONE (nincs) beállításra.
MEGJEGYZÉS

A kompresszor üzemidejének beállítása
Lépjen a Szerviz menü COMPRESSOR almenüjébe.
A kompresszor kijelzett üzemidejét módosítani lehet arra az esetre,
ha nem egyezne meg a valós üzemidővel.
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■

NONE: a változtatható digitális bemenethez nincs rendelve
funkció.

■

STATUS: a változtatható digitális bemenethez nincs rendelve
funkció, de a bemenet állapota leolvasható a Bemenet/kimenet
menüben.

■

DUAL SETPOINT: váltás a célhőmérsékletek között.

■

REMOTE
távolról.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: a berendezés teljesítményének korlátozása a megadott értékekre.

■

FREE
COOLING
REQ: a berendezés szabad hűtés
állapotba állítása távolról.

■

FAN FORCED ON: a ventilátorok aktiválása a berendezés
kikapcsolt állapotában.

ON/OFF: a berendezés be- és kikapcsolása

■

NONE (OPEN): a változtatható digitális kimenethez nincs
rendelve funkció.

■

CLOSED: a változtatható digitális kimenethez nincs rendelve
funkció, de a kimenet zárt.

■

2ND
PUMP: egy második evaporátorszivattyú vezérlésére
használható.

■

100%
CAPACITY: jelzi, hogy az egység 100%-os
teljesítménnyel dolgozik.

■

FULL
CAPACITY: jelzi, hogy az egység maximális
teljesítménnyel működik, például 100%-os teljesítménnyel, vagy
elérte a biztonsági korlátozás miatt ennél alacsonyabbra állított
maximális teljesítményt.

■

FREE COOLING: a 3 utas vízszelep vezérlése, amikor a
berendezés szabad hűtés állapotban működik.

■

GEN.OPERATION:
kapcsolva.

■

SAFETY+W.(NO): normál nyitott érintkezővel jelzi, ha egy
biztonsági eszköz vagy figyelmeztetés aktív.

■

SAFETY+W.(NC): normál zárt érintkezővel jelzi, ha egy
biztonsági eszköz vagy figyelmeztetés aktív.

■

SAFETY
(NO): normál nyitott érintkezővel jelzi, ha egy
biztonsági eszköz aktív.

■

SAFETY
(NC): normál zárt érintkezővel jelzi, ha egy
biztonsági eszköz aktív.
MEGJEGYZÉS

jelzi,

hogy

a

berendezés

be

van

■

NO: normál nyitott érintkező
A
változtatható
digitális
kimenetek
lehetséges állapotai
- Biztonsági eszköz aktív = zárt érintkező
- Nincs tápfeszültség = nyitott érintkező
- Biztonsági eszköz nem aktív = nyitott
érintkező

■

NC: normál zárt érintkező
Csak az 1. változtatható digitális kimenet
esetében
- Biztonsági eszköz aktív = zárt érintkező
- Nincs tápfeszültség = zárt érintkező
- Biztonsági eszköz nem aktív = nyitott
érintkező

PASSWORD

Mivel a biztonsági eszközök indokolatlan alaphelyzetbe állítása károsíthatja a rendszert, tanácsos a
SAFETY menü alapértelmezés szerinti védelmi
szintjét megtartani, és nem használni a NONE
beállítást.

Szerelési kézikönyv

A változtatható digitális bemenetek lehetséges funkciói az alábbiak:

1,5

A fenti beállítások az alábbi táblázatban feltüntetett bemeneti és
kimeneti hűtési alsó határértékeket eredményezik.
LWE(*)
°C –10~–5
Etilénglikol
%
40
Propilénglikol
%
40
COOL. INLSP1/2
Bemeneti hűtési alsó
–7
határérték
COOL. OUTSP1/2
Kimeneti hűtési alsó
–10
határérték

A rögzített bemeneteken és kimeneteken kívül vannak változtatható
bemenetek és kimenetek, melyek funkciója többféleképpen
beállítható.

A változtatható digitális kimenet lehetséges funkciói az alábbiak:

(*) LWE = Evaporátorból kilépő víz
(**) Nincsen fűtőpólya

■

Lépjen a Szerviz menü INPUT OUTPUT almenüjébe.
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■

C1/C2
aktív.

■

WARNING: jelzi, ha egy figyelmeztetés aktív.

■

C1/C2 OPERATION: jelzi, hogy az adott kör kompresszora
be van kapcsolva.

■

0% CAPACITY: jelzi, hogy nincs bekapcsolt kompresszor.

SAFETY: jelzi, ha egy körszintű biztonsági eszköz

A változtatható analóg bemenet lehetséges beállításai az alábbiak:
A CHANG.AI opció minden beállítása esetében a típust is ki
kell választani:
■ 0-20mA, 4-20mA

A BMS-beállítások megadása (külön rendelhető EKACPG
készlet)
Lépjen a Szerviz menü COMMUNICATION almenüjébe.
A BMS-paraméterek határozzák meg az egység és a felügyeleti
rendszer közötti kommunikációt, és a Szerviz menü második
COMMUNICATION
PCB és utolsó COMMUNICATION
képernyőjén módosíthatók. A BMS-paraméterek a következők:
COMMUNICATION PCB képernyő:
■

RS485: jelzi, hogy a soros kapcsolat típusa MODBUS vagy
NONE.

■

ADDR: a PCB panel címzésére használatos.

■

BR: a kommunikáció sebességét mutatja (átviteli sebesség
baudban).
A lehetséges beállítások a következők: 1200, 2400, 4800,
9600, 19200.

■

PARITY: a paritást jelzi, mely lehet NONE
(2STOPb)
2 stopbittel vagy ODD/EVEN 1 stopbittel (1STOPb).

■ 0-1V, 0-5V, 0-10V
■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE 4 (Az NTC-érzékelők különböző típusainak részleteit
lásd a szerelési kézikönyvben.)
■ DI (digitális bemenet)
(a csatlakoztatás módját lásd a huzalozási rajzon)
■

NONE: a változtatható analóg bemenethez nincs rendelve
funkció.

■

STATUS: csak az állapotot jelzi ki egy teszttel.

COMMUNICATION képernyő:

■

FLOATING SETP: a környezet vagy az analóg bemenet által
meghatározott lebegő célhőmérséklet (csak a mA, V vagy NTC
típusok esetében)

■

■

TEMPERATURE: csak kijelzi (például) a kondenzátor kilépő
vizének hőmérsékletét (csak az NTC típusok esetében).

■

DI***: lásd a változtatható digitális bemenetek lehetséges
funkcióit. (*** A következők valamelyike lehet: STATUS, DUAL
SETPOINT, REMOTE ON/OFF, FREE COOLING REQ, LOW
NOISE vagy FAN FORCED ON.) (Csak a DI (digitális bemenet)
típusok esetében választható)

BMS CONTROL ALLOWED: ha a beállított értéke Y (igen),
az egység felügyeleti rendszerről irányítható és beállítható. Ha a
beállított értéke N (nem), a felügyeleti rendszer csak olvashatja
az értékeket, de nem módosíthatja őket.

A termosztát-beállítások megadása
■

Különálló egység esetén
A Szerviz menüből lépjen be a THERMOSTAT almenü első
képernyőjére.
A belépő és a kilépő víz hőmérsékletére vonatkozó A és C
termosztátbeállításokat csak a Szerviz menüben lehet megadni.

A szondakorrekció beállítása
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

Lépjen a Szerviz menü INPUT OUTPUT almenüjébe.
Lehetőség van egy korrekciós érték beállítására egyes
hőmérsékletmérések esetében (az evaporátor belépő vizének
hőmérséklete és az evaporátor kevert kilépő vizének hőmérséklete).
Ezzel korrigálhatók az esetleges mérési hibák. A szondakorrekció
alapértelmezett értéke 0.

A szivattyú kézi vezérlése
A Szerviz menüből lépjen be a PUMP almenübe.
Lehetséges a szivattyú kézi be- és kikapcsolása is. Ez azt jelenti,
hogy ellenőrzés céljából a szivattyú bármikor bekapcsolható, még
akkor is, ha a berendezés ki van kapcsolva.
-Fűtőpólyával felszerelt rendszer esetében
A Szerviz menüből lépjen be a PUMP almenübe.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Az alapértelmezett beállítás OFF. A
beállítást állítsa át ON értékre, ha a
szivattyút be akarja kapcsolni.

■

A belépő és a kilépő víz hőmérsékletére
vonatkozó
termosztátbeállítások megadása.

DICN-hálózatban működő egység esetén:
Csak a fő egységen a Szerviz menüből lépjen be a DICN
almenü negyedik képernyőjére.
A belépő víz hőmérsékletére vonatkozó A, B és C DICN
termosztátbeállításokat csak a Szerviz menüben lehet megadni.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

A belépő víz hőmérsékletére vonatkozó
termosztátbeállítások megadása.

További teendők
A levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezés összeállítása és
csatlakoztatása után az egész rendszert ellenőrizni és tesztelni kell,
ahogy a berendezéshez mellékelt üzemeltetési kézikönyv "Első
indítás előtti ellenőrzés" fejezetében le van írva.
Töltse ki a rövid üzemeltetési előírás űrlapot, és tegye ki a
hűtőrendszer kezelési helyén egy jól látható helyre.

Ha a rendszer nincs ellátva fűtőpólyával, kikapcsolt rendszernél és
alacsony kültéri környezeti hőmérséklet esetén lehet aktiválni a
szivattyút.
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I. melléklet
Üzembe helyezési példák DICN-hálózatos rendszerre

1. példa: Egykörös rendszer 1 szivattyúval
1. ábra: megmutatja a példa rendszerkonfigurációját, helyszíni
huzalozását és a helyszíni huzalozás csatlakozóit.

Bevezetés
Alkalmazás
Ez a melléklet 3 üzembe helyezési példát tartalmaz, melyek
segítenek a Daikin Integrated Chiller Network, vagyis a DICN-hálózat
beállításában.
Lásd 8. oldal, "DICN-hálózatos rendszer csatlakoztatása
beállítása (külön rendelhető EKACPG készlet)".

és

Példák

A rendszer célja az állandó vízáramlás biztosítása állandó
hőmérsékleten, adott terhelésnél. Egy egység, a 3. segéd (S3),
tartalék egységként funkcionál.

Összeállítás
■

A rendszert a belépő vízhőmérséklet szabályozza.

■

A szivattyú addig működik, amíg az egységek közül 1 is
bekapcsolt állapotú. A PUMPLAG beállítással lehet megadni,
hogy az összes egység kikapcsolása után mennyi ideig
működjön még a szivattyú.

■

A 3. segéd (S3) úgy van beállítva, hogy akkor működjön, amikor
a kezelő megnyomja az egység távindítás/-leállítás kapcsolóját
S1S (S3).

■

Az 1. segédet (S1), a 2. segédet (S2) és a fő egységet (M) a fő
egységhez csatlakoztatott távindítás/-leállítás kapcsoló S1S (M)
kapcsolja be és ki.

■

INLETSETP1
beállításról
A
célhőmérsékletet
az
INLETSETP2 beállításra a fő egységhez csatlakoztatott S2S
kettős célhőmérséklet választókapcsolóval lehet állítani.

Helyszíni huzalozás és huzalozási alkatrészjegyzék
A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó európai és
nemzeti előírásoknak megfelelően.
A helyszíni huzalozást az egységhez mellékelt huzalozási
rajz és az alábbi utasítások szerint kell végezni.
Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy másik
készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.
Az egyéni beállításokat egy szakembernek kell megadnia.

MEGJEGYZÉS

A K*P 24 V DC vagy 230 V AC védőrelé is lehet.

Beépített szivattyúval ellátott egységek esetében a szivattyú
védőrelé és a szivattyú reteszelője már be van szerelve a
berendezésbe.
........Helyszíni huzalozás
........Földelővezeték

Az egységek paramétereinek beállítása
Felhasználói beállítások menü, DICN almenü:

...........................Csatlakozó a berendezésen
F1~F20...................Biztosítékok
K1P~K4P................Szivattyú kapcsolt áramköre

3. segéd

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

2. segéd

1. segéd

Fő

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

L1,L2,L3,N..............Tápfeszültség-csatlakozók
M1P~M5P ..............Szivattyúmotor
R9T ........................A másodlagos kör érzékelője

A változtatható be- és kimeneteket a következőképpen kell beállítani:
Szervizbeállítás menü, INPUT OUTPUT almenü:
3. segéd

S3S ........................Kézi kapcsoló a fő egység szivattyújához
S1S (M,S3).............Távindítás/-leállítás kapcsoló
S2S ........................Kettős célhőmérséklet választókapcsoló
Y1S ........................3 utas szelep

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

2. segéd

1. segéd

Fő

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Megjegyzés
A 3. segéd beállítható úgy, hogy automatikusan elinduljon, ha:
■

Ha a többi egység közül 1 is vészjelzést ad, VAGY

■

az összes többi egység teljes teljesítménnyel működik, és a
célhőmérsékletet a rendszer még nem érte el.

Ahhoz, hogy a 3. segéd így működjön, az üzemmódját STANDBY
értékre kell beállítani. Ilyenkor az S1S (S3) kapcsoló hatástalan.

Szerelési kézikönyv
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2. példa: Egykörös rendszer külön szivattyúkkal

3. példa: Kétkörös rendszer több szivattyúval

2. ábra: megmutatja a példa rendszerkonfigurációját, helyszíni
huzalozását és a helyszíni huzalozás csatlakozóit.

3. ábra: megmutatja a példa rendszerkonfigurációját, helyszíni
huzalozását és a helyszíni huzalozás csatlakozóit.

Alkalmazás

Alkalmazás

A rendszer célja az állandó vízáramlás biztosítása állandó
hőmérsékleten, adott terhelésnél. Egy egység, a 3. segéd (S3),
tartalék egységként funkcionál.

A rendszer célja egy tároló állandó hőmérsékleten tartása, miközben
a tároló egy rendszert lát el. Egy egység, a 3. segéd (S3), tartalék
egységként funkcionál.

Összeállítás

Összeállítás

■

A rendszert a belépő vízhőmérséklet szabályozza.

■

A rendszert a belépő vízhőmérséklet szabályozza.

■

Az 1. szivattyú, a 2. szivattyú és a 3. szivattyú addig működik,
amíg a fő egység, az 1. segéd vagy a 2. segéd bekapcsolt
állapotú. A 4. szivattyú akkor kapcsol be, ha a 3 segéd be van
kapcsolva. A PUMPLAG beállítással lehet megadni, hogy az
egységek kikapcsolása után mennyi ideig működjenek még a
szivattyúk.

■

A segéd egységek szivattyúi csak akkor működnek, ha a
kompresszoruk működik (energiatakarékosság). A PUMPLAG
beállítással lehet megadni, hogy a kompresszor leállása után
mennyi ideig működjön még a szivattyú.

■

A hőmérséklet helyes érzékelése érdekében a fő egység
szivattyúja folyamatosan működik.

■

A 3. segéd (S3) úgy van beállítva, hogy akkor működjön, amikor
a kezelő megnyomja az egység távindítás/-leállítás kapcsolóját
S1S (S3).

■

A 3. segéd (S3) úgy van beállítva, hogy akkor működjön, amikor
a kezelő megnyomja az egység távindítás/-leállítás kapcsolóját
S1S (S3).

■

Az 1. segédet (S1), a 2. segédet (S2) és a fő egységet (M) a fő
egységhez csatlakoztatott távindítás/-leállítás kapcsoló S1S (M)
kapcsolja be és ki.

■

Az 1. segédet (S1), a 2. segédet (S2) és a fő egységet (M) a fő
egységhez csatlakoztatott távindítás/-leállítás kapcsoló S1S (M)
kapcsolja be és ki.

■

INLETSETP1
beállításról
A
célhőmérsékletet
az
INLETSETP2 beállításra a fő egységhez csatlakoztatott S2S
kettős célhőmérséklet választókapcsolóval lehet állítani.

■

INLETSETP1
beállításról
A
célhőmérsékletet
az
INLETSETP2 beállításra a fő egységhez csatlakoztatott S2S
kettős célhőmérséklet választókapcsolóval lehet állítani.

MEGJEGYZÉS

A K*P 24 V DC vagy 230 V AC védőrelé is lehet.

MEGJEGYZÉS

Az egységek paramétereinek beállítása

Az egységek paramétereinek beállítása

Felhasználói beállítások menü, DICN almenü:
3. segéd

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

A K*P 24 V DC vagy 230 V AC védőrelé is lehet.

Felhasználói beállítások menü, DICN almenü:

2. segéd

1. segéd

Fő

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON UNIT ON UNIT ON

3. segéd

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

2. segéd

1. segéd

Fő

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

A változtatható be- és kimeneteket a következőképpen kell beállítani:

A változtatható be- és kimeneteket a következőképpen kell beállítani:

Szervizbeállítás menü, INPUT OUTPUT almenü:

Szervizbeállítás menü, INPUT OUTPUT almenü:

3. segéd

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

2. segéd

1. segéd

Fő

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

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

3. segéd

2. segéd

1. segéd

Fő

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Megjegyzés

Megjegyzés

A 3. segéd beállítható úgy, hogy automatikusan elinduljon, ha:

A 3. segéd beállítható úgy, hogy automatikusan elinduljon, ha:

■

Ha a többi egység közül 1 is vészjelzést ad, VAGY

■

Ha a többi egység közül 1 is vészjelzést ad, VAGY

■

az összes többi egység teljes teljesítménnyel működik, és a
célhőmérsékletet a rendszer még nem érte el.

■

az összes többi egység teljes teljesítménnyel működik, és a
célhőmérsékletet a rendszer még nem érte el.

Ahhoz, hogy a 3. segéd így működjön, az üzemmódját STANDBY
értékre kell beállítani. Ilyenkor az S1S (S3) kapcsoló hatástalan.
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Ahhoz, hogy a 3. segéd így működjön, az üzemmódját STANDBY
értékre kell beállítani. Ilyenkor az S1S (S3) kapcsoló hatástalan.
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RÖVID ÜZEMELTETÉSI ELŐÍRÁS
EWAQ-DAYN levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések
A berendezés forgalmazója:

Szerviz:

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

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

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

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

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

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

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

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

A berendezés műszaki adatai
Gyártó

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

Tápfeszültség (V/Ph/Hz/A)

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

Modell

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

Maximális nagy nyomás

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

Sorozatszám

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

Töltőtömeg (R410A, kg)

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

Gyártás éve

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

Bekapcsolás és leállítás
➤ Elindítani a hálózati áramkör megszakítójának bekapcsolásával kell. Ezután a vízhűtő működése a
digitális kijelzős vezérlővel szabályozható.
➤ Kikapcsolás a vezérlőnek és a hálózati áramkör megszakítójának kikapcsolásával.

FIGYELMEZTETÉS
Vészleállítás

:

Kapcsolja le a hálózati megszakítót, melynek helye:............
................................................................................................
................................................................................................

Levegőbemenet és -kimenet :

Figyeljen arra, hogy a levegőbemenet és -kimenet mindig
szabad legyen; így érhető el a maximális hűtőkapacitás és
előzhető meg a rendszer meghibásodása.

Hűtőközeg-töltet

:

Csak R410A hűtőközeget használjon.

Elsősegély

:

Sérülés vagy baleset esetén azonnal értesítse a következőket:

➤ Cégvezetés

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

➤ Elsősegélynyújtó orvos : Telefon ......................................
➤ Tűzoltóság

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