Návod na inštaláciu
Kompletné vzduchom chladené chladiče vody
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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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<P>

TSmax

<M>
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TSmin

<L>

<N>
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<K>

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

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

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

20
21
22
23
24
25

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

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

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

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

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

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

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

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

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
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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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Technická špecifikácia(1)
Model EWAQ

Chladivo
Rozmery VxŠxH
Hmotnosť

(kg)

• prevádzková hmotnosť

(kg)

• vstup a výstup chladiacej vody

Vybalenie a umiestnenie jednotky ..................................................... 3

Chladivo
Rozmery VxŠxH

Dôležité informácie týkajúce sa použitého chladiva .......................... 4

Doplňovanie vody, prietok a kvalita ................................................... 4
Naplnenie vodou ........................................................................................ 5

Izolácia potrubia ................................................................................ 6
Zapojenie na mieste montáže ........................................................... 6
Zoznam dielov............................................................................................ 6
Požiadavky na elektrický napájací obvod a kábel...................................... 7
Pripojenie elektrického napájania vzduchom chladeného chladiča vody .. 7
Prepojovacie káble..................................................................................... 7
Pripojenie vedenia na mieste inštalácie..................................................... 7
Pripojenie a nastavenie systému DICN (voliteľné príslušenstvo súprava
EKACPG)................................................................................................... 8
Kábel pre diaľkový číslicový regulátor (voliteľné príslušenstvo súprava
EKRUPG)................................................................................................... 9

Pred spustením ................................................................................. 9
Ako pokračovať ............................................................................... 11

1350
1365

Pôvodný návod je v anglickom jazyku. Všetky ostatné jazyky sú
prekladmi originálneho návodu.
PRED SPUSTENÍM JEDNOTKY SI DÔKLADNE
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. NEZAHOĎTE HO.
USCHOVAJTE SI HO PRE PRÍPAD NUTNOSTI JEHO
POUŽITIA V BUDÚCNOSTI.
NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŚENSTVA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK
ZASIAHNUTIE
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM,
VZNIK
SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO INÝCH ŠKÔD
NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN PRÍSLUŠENSTVO
VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU DAIKIN, KTORÉ JE
ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE POUŽITIE S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.
POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY
SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.

Úvod
Vzduchom chladené chladiče vody Daikin EWAQ-DAYN sú určené
na použitie vonku a len na účely chladenia. Jednotky sú k dispozícii
v 8 štandardných veľkostiach s menovitými výkonmi chladenia
v rozsahu od 80 do 260 kW.
Jednotky EWAQ sa môžu na účely klimatizácie kombinovať
s vetracími jednotkami Daikin alebo vzduchovými jednotkami. Môžu
sa tiež používať na prívod chladiacej vody pri procesnom chladení.
Tento návod na inštaláciu popisuje postupy pri vybaľovaní, inštalácii
a zapojovaní jednotiek EWAQ.
EWAQ080~260DAYN
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1400
1415

1500
1517

vonkajší priemer 3" (76,1 mm vonkajší priemer)
150

180

210

R410A
(mm)

2311x2000
x2631

2311x2000x3081

Hmotnosť
• hmotnosť stroja

(kg)

• prevádzková hmotnosť

(kg)

1550
1569

1800
1825

1850
1877

Prípojky
• vstup a výstup chladiacej vody

vonkajší priemer 3" (76,1 mm vonkajší priemer)

Model EWAQ

Chladivo
Rozmery VxŠxH
Hmotnosť

240
(mm)

• hmotnosť stroja

(kg)

• prevádzková hmotnosť

(kg)

260

R410A
2311x2000x4833
3150
3189

3250
3292

Prípojky
• vstup a výstup chladiacej vody

3" (88,9 mm vonkajší priemer)

Elektrická špecifikácia(1)
Model EWAQ

080~260

Prúdový okruh

Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie kúpiť si klimatizačné zariadenie
Daikin.

130

Prípojky

Model EWAQ

Pripojenie vodného okruhu................................................................ 4

100

R410A
2311x2000x2631

(mm)

• hmotnosť stroja

Kontrola jednotky a manipulácia s ňou.............................................. 3

Kontrola vodného okruhu .................................................................. 4

080

• Fáza
• Frekvencia

(Hz)

• Napätie

(V)

• Tolerancia napätia

(%)

YN
3~
50
400
±10

Možnosti a funkcie(1)
Možnosti
■

Sací uzatvárací ventil, kvapalinový uzatvárací ventil, výstupný
uzatvárací ventil (OP12)

■

Ampérmeter a voltmeter na regulátore (OP57)

■

Dvojitý tlakový redukčný ventil (OP03)

■

Ochranné mriežky kondenzátora (OPCG)

■

Ventilátory invertora (OPIF)

■

Prevádzka s nízkou hlučnosťou (OPLN = OPIF + skriňa
kompresora)

■

Jednotlivé čerpadlo (OPSP)

■

Vysokostatické čerpadlo (OPHP)

■

Dvojité čerpadlo (OPTP)

■

Páska(y) ohrievača (OP10)

■

Použitie glykolu na vypúšťanie vody z výparníka až na –10°C
(OPZL)

■

Vysokostatické ventilátory (OPHF)

■

Adresná karta (EKACPG) vrátane
- Integrovaná sieť chladičov Daikin (DICN)
- Sériová komunikácia (MODBUS)

■

Diaľkové užívateľské rozhranie (EKRUPG)
(1) Kompletný zoznam špecifikácií, možností a funkcií nájdete v návode na
obsluhu alebo karte technických údajov.
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■

Jednofázový stykač čerpadla (OPSC)

■

Dvojfázový stykač čerpadla (OPTC)

■

Vyrovnávacia nádrž (OPBT)

Hlavné komponenty (viď schéma dodávaná s jednotkou)

Funkcie
■

Hlavný vypínač nainštalovaný vo výrobe

■

Prietokový vypínač a vodný filter namontovaný vo výrobe

■

Odčítanie tlaku chladiva (vysoký a nízky) pomocou regulátora

■
■
■

■

■

■

1

Výparník

20

Hlavný vypínač

2

Kondenzátor

21

Prepravný trám

3

Kompresor

22

Vypínač prietoku

4

Elektronický expanzný
ventil + priezor s
ukazovateľom vlhkosti

23

Ventilátor

24

Poistný ventil

Výstupný uzatvárací ventil
(voliteľný)

25

Vysokotlakový snímač

26

Nízkotlakový snímač

Sací uzatvárací ventil
(voliteľný)

27

Vysokotlakový vypínač

28

Olejoznak

Kvapalinový uzatvárací
ventil (voliteľný)

29

Čerpadlo (voliteľný)

30

Vyrovnávacia nádrž
(voliteľný)

5
6

Vysoká (s čiastočným zaťažením) účinnosť
Elektronický expanzný ventil + priezor s ukazovateľom vlhkosti

7

Voľné napäťové kontakty
• všeobecná prevádzka
• kontakt čerpadla
• kontakt druhého čerpadla pre funkciu dvojitého čerpadla
• bezpečnostný + výstražný signál (normálne otvorený alebo
normálne uzatvorený kontakt)
• signál 100% výkonu, signál úplného výkonu
• prevádzkový obvod 1
• prevádzkový obvod 2 (len pre EWAQ130~260)
Diaľkové vstupy
• diaľkové zapínanie-vypínanie
• dvojitá menovitá hodnota
• obmedzenie výkonu (možné sú rozličné nastavenia)
• nízka hlučnosť (len u možnosti OPIF)
• voľný chladiaci signál
• ventilátor zapnutý pomocou signálu
Zameniteľné analógové vstupy
• menovitá hodnota s desatinnou čiarkou (mA, V, NTC)
• dodatočné meranie teploty vody (NTC)
Zameniteľné analógové výstupy
• výkon jednotky (mA, V)

8

Vstup chladiacej vody
(prípojka Victaulic®)

9

Výstup chladiacej vody
(prípojka Victaulic®)

31

Expanzná nádoba
(voliteľný)

10

Vypúšťanie vody
výparníka

32

Vodný filter

33

Uzatváracie ventily vody
(voliteľný)

34

Rám

35

Vypúšťací ventil
vyrovnávacej nádrže

36

Regulačný ventil
(voliteľný)

37

Vodovodný poistný ventil
(voliteľný)

38

Tlakomer (voliteľný)

39

Skrutka so závesným
okom na zdvíhanie
jednotky
(len u EWAQ080~210)

11

Vypustenie vzduchu

12

Snímač teploty
vypúšťania vody (R3T)

13

Snímač teploty vstupu
vody (R2T)

14

Snímač okolitej teploty
(R1T)

15

Sušička + napúšťací ventil

16

Prívod elektrického
napájania

17

Spínacia skriňa

18

Číslicový regulátor
s displejom

19

Zapojenie na mieste
montáže
Priestor potrebný okolo jednotky pre údržbu a vstup vzduchu
Ťažisko

Rozsah prevádzky
Voľba miesta inštalácie
EWAQ080+100 + 180~260
AT °C

AT °C

Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok
spôsobiť rušenie rozhlasového vysielania. V tomto prípade musí
užívateľ urobiť príslušné opatrenia.

STD

Okolitá teplota

LWT

Teplota vody
vystupujúcej z výparníka

STD

Štandardná jednotka

OPIF

Voliteľné ventilátory
invertora

OPZL

Možnosť použitia glykolu
na vypúšťanie vody
z výparníka až do –10°C

STD

Zabezpečte, aby jednotka nebola prístupná verejnosti.

OPIF

STD
OPZL

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

AT

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

43

OPIF

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

EWAQ130+150

OPZL

Jednotky sú určené buď na montáž na streche alebo na zemi a musia
sa nainštalovať na mieste, ktoré spĺňa nasledovné požiadavky:
1

Základy sú dostatočne pevné, aby mohli uniesť hmotnosť
jednotky a podlaha je rovná, aby nedochádzalo k vibráciám a
nevznikal hluk.

2

Priestor okolo jednotky zodpovedá potrebám údržby a k dispozícii je aj minimálne miesto pre prívod a odvod vzduchu
(v návode na obsluhu si pozrite odsek "Popis").
Ak je niekoľko jednotiek nainštalovaných vedľa seba, musí byť
medzi nimi dodržaný minimálny priestor na údržbu.
Následkom netesnosti a prítomnosti nehorľavých plynov
nevzniká nebezpečie vzniku požiaru.
Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom výbušnom
prostredí.
Pokiaľ z jednotky odkvapkáva kondenzát, voda nesmie spôsobiť
poškodenie miesta inštalácie. Preto zaistite odvodnenie základu
a v konštrukcii zabráňte vzniku priehlbenín, v ktorých by sa
mohla zachytávať voda.
Miesto inštalácie jednotky je nutné zvoliť tak, aby vystupujúci
vzduch a ani hluk vznikajúci v jednotke nikoho nerušil.
Prívod a odvod vzduchu nesmú byť umiestnené tak, aby ich
smer bol taký istý ako je prevládajúci smer prúdenia vzduchu.
Čelný vietor by rušil prevádzku jednotky. V prípade potreby
použite kryt chrániaci jednotku pred vetrom.
V oblastiach so silným snežením zvoľte miesto inštalácie tam,
kde sneh neovplyvní prevádzku jednotky.

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

Rozsah sťahovacej
prevádzky
Kontinuálny
prevádzkový priestor
Vodovodný obvod
chráňte pred
zamrznutím pomocou
pásky ohrievača alebo
naplnením systému
roztokom glykolu
Prídavné voliteľné
ventilátory invertora
(OPIF)

3
4
5

6
7

8
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Montáž na zem
7

>2000
>350

100

50

>100

Pri dodaní je nutné jednotku skontrolovať a v prípade poškodenia
okamžite informovať reklamačného zástupcu dopravcu.

>200

Kontrola jednotky a manipulácia s ňou

EWAQ080~210

Záves na
4 oceľové laná

2

Drevené trámy

3

Ochranné dosky
kondenzátora
(na ochranu
jednotky počas
prepravy)

5

6

140

1

1

EWAQ240+260
>2000
1922

1
2

3

B

3+4

2

>2000
1922
>A

B

3

2

■ Kotviacu skrutku (1) upevnite do betónového základu.
Pri konečnom upevnení jednotky pomocou týchto kotviacich
skrutiek zabezpečte, aby boli podložky pre kanál DIN434 (2),
zákazníkom dodané gumové dosky (3) a surový korok alebo
gumové dosky (4) nainštalované za účelom lepšej ochrany
proti vibráciám tak, ako je zobrazené.

Pri manipulácii s jednotkou je nutné dodržiavať nasledovné zásady:
1

B

>A

EWAQ240+260

1

813

EWAQ080~210

Jednotku zdvíhajte predovšetkým žeriavom a pomocou 4 oceľových lán podľa pokynov uvedených na štítku nalepenom na
jednotke.
■ Pre EWAQ080~210: Dĺžka jednotlivých oceľových lán musí
dosiahnuť minimálne 3 m.
Uistite sa, že sú oceľové laná zavesené na určených
závesných skrutkách v hornej časti jednotky.

■ Betónový základ má byť približne o 100 mm vyšší, ako je
úroveň podlahy, aby bola umožnená lepšia inštalačná práca
a lepšie vypúšťanie.

■ Pre EWAQ240+260: Dĺžka jednotlivých oceľových lán musí
dosiahnuť minimálne 6 m.
Uistite sa, že sú oceľové laná zavesené na určených žltých
zdvíhacích doskách v spodnej časti jednotky.
2

Pre EWAQ080~210: Pri zdvíhaní jednotky pomocou žeriavu
dávajte pozor na polohu ťažiska jednotky.

3

Jednotku v pôvodnom obale dopravte čo najbližšie ku
konečnému miestu montáže, aby nedošlo k jej poškodeniu
počas prepravy.

Model

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

A

B

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

kotviaca skrutka
priemer
Množstvo

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

■ Presvedčte sa, že povrch základu je rovný a plochý.
POZNÁMKA

■

Meranie sa zakladá na skutočnosti, že je
základ urobený v zemi (5) alebo na betónovej podlahe (6). V prípade, že je základ
urobený na pevnej podlahe, je možné do
základu zahrnúť aj hrúbku betónovej
podlahy.

■

V prípade, že je základ urobený na betónovej
podlahe, nezabudnite vytvoriť kanál (7) tak,
ako je uvedené. Dôležité je extrahovať odtok
bez ohľadu na to, či je základ urobený v zemi
alebo na betónovej podlahe (odpadový
kanál).

■

Pomer zložiek betónu je: cement 1, piesok 2
a štrk 3. Tyče Ø10 mm zo železa zasuňte do
vzdialenosti 300 mm. Okraj betónového
základu sa musí vyrovnať.

Vybalenie a umiestnenie jednotky
1

Z jednotky odstráňte drevené trámy.

2

U jednotiek montovaných na strechu alebo u inštalácií, kde
môžu byť hluk a vibrácie prekážkou, nainštalujte vibračné
montážne prvky.

3

Jednotku položte na pevný a rovný základ.
Montáž na strechu:

Montáž na zem:

Jednotka musí byť nainštalovaná
na oceľový kanálový rám alebo rám
s nosníkmi v tvare I, ktorý podopiera
jednotku na streche alebo sa môže
nainštalovať na betónový základ.
Jednotka sa musí nainštalovať na pevný
základ. Odporúča sa upevniť jednotku
na betónový základ pomocou kotviacich
skrutiek.
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4

Z jednotky odoberte ochranné dosky kondenzátora.

5

Len u EWAQ240+260: Z jednotky odoberte žlté zdvíhacie
dosky.

6

Z kompresora demontujte 2 žlté prepravné upevnenia.

Návod na inštaláciu
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Dôležité informácie týkajúce sa použitého
chladiva

Doplňovanie vody, prietok a kvalita

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa
týka takzvaný Kyoto protokol. Plyny nevypúšťajte do ovzdušia.

Pre zaistenie správnej prevádzky jednotky je potrebný minimálny
objem vody v systéme a prietok vody cez výparník musí byť
v rozsahu stanovenom v tabuľke pre prevádzku.

Typ chladiva:
GWP(1) hodnota:
(1)

R410A
1975

GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku jednotky.

Kontrola vodného okruhu
Jednotky sú vybavené prívodom a vypúšťaním vody pre pripojenie
ku vodnému okruhu. Tento vodovodný okruh musí nainštalovať
technik s osvedčením a musí spĺňať všetky európske a národné
predpisy.
Pred pokračovaním v inštalácii jednotky je nutné skontrolovať
nasledovné body:

Len u EWAQ*DAYN
(bez prídavných voliteľných OPSP, OPTP alebo OPHP)
■

Pre všetky modely

Jednotka

Vo vodovodnom okruhu musí byť nainštalované bezpečnostné
zariadenie tak, aby tlak vody nikdy neprekročil maximálny
povolený pracovný tlak (10 bar).

■

Na jednotke musia byť k dispozícii uzatváracie ventily tak, aby
sa dala vykonať normálna údržba bez vypúšťania systému.

Minimálny
prietok vody

Maximálny
prietok vody

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 = rozdiel teplôt chladenia (viď "Definovanie nastavení termostatu" na
strane 11).

Len u modelov s prídavnými voliteľnými OPSP, OPTP alebo
OPHP

Maximálna povolená výška inštalácia vo vzťahu k objemu
vody
Dodržujte nasledovné obmedzenia:

Obehové čerpadlo musí byť zapojené tak, aby čerpalo vodu
priamo do vodného výmenníka tepla.

■

Minimálny
objem vody (l)(*)

EWAQ

080~210

240+260

Objemová expanzná nádoba

35 l

50 l

Ak sa jednotka EWAQ nainštaluje na najvyššom bode systému, nie
je nutné zvažovať žiadny výškový rozdiel.

Pre všetky modely

Ak sa jednotka EWAQ umiestni na inú výškovú úroveň než je
najvyšší bod, viď obrázok "Naplnenie vodou" na strane 5, kde
nájdete maximálny povolený výškový rozdiel vo vzťahu ku objemu
vody.

■

■

napr. pre EWAQ080~210: Ak sa objem vody=650 l, maximálny
povolený výškový rozdiel inštalácie je 9 m.

■

napr. pre EWAQ240+260: Ak sa objem vody=650 l, maximálny
povolený výškový rozdiel inštalácie je 13 m.

■

■

Na najnižších bodoch systému musia byť nainštalované
vypúšťacie kohúty, aby bolo možné okruh počas údržby alebo
v prípade poruchy úplne vypustiť. Vypúšťací kohút slúži
k vypúšťaniu vody zo systému vodného chladenia.
Na všetkých najvyšších bodoch systému musia byť nainštalované vzduchové ventily. Ventily musia byť umiestnené v bodoch,
ktoré sú ľahko prístupné za účelom údržby. Na systéme
chladenia vodou je nainštalované automatické odvzdušnenie.
Presvedčte sa, či komponenty nainštalované na prevádzkovom
potrubí sú schopné odolávať minimálne súčtu tlaku otvárania
poistného ventilu spolu so statickým tlakom výšky uloženia
čerpadla.

Nastavenie predbežného tlaku expanznej nádoby
Predbežný tlak (Pg) na expanznej nádobe sa musí nastaviť pred
naplnením systému vodou alebo roztokom vody a glykolu vo vzťahu
k maximálnemu výškovému rozdielu inštalácie (H).
Pri tejto práci používajte suchý stlačený vzduch alebo dusík.
Predbežný tlak (Pg), ktorý je nutné nastaviť, sa vypočíta nasledovne:
Pg=(H/10+0,3) bar

Pripojenie vodného okruhu

H= Maximálna výška inštalácie obvodu nad jednotkou EWAQ (m)
POZNÁMKA

■

Pre EWAQ080~210: Ak H≤12 m a objem vody
≤520 l,
odporúčame
nemeniť
nastavenie
predtlaku z výroby (=1,5 bar)

■

Pre EWAQ240+260: Ak H≤12 m a objem vody
≤750 l,
odporúčame
nemeniť
nastavenie
predtlaku z výroby (=1,5 bar)

Prípojky vody musia byť realizované v súlade s prehľadnou schémou
dodanou spolu s jednotkou, týkajúcou sa prívodu a vypúšťania vody.
Dbajte na to, aby ste pri pripojovaní potrubia jednotky
potrubie nedeformovali použitím veľmi veľkej sily.
Deformácia potrubia môže spôsobiť poruchu jednotky.
Vniknutie vzduchu, vlhka alebo prachu do vodného okruhu môže
spôsobiť problémy. Pri pripojovaní vodného okruhu je preto nutné
vždy dbať na tieto pravidlá:
1

Používajte len čisté potrubie.

2

Pri odstraňovaní usadenín držte koniec rúrky smerom dole.

3

Pri preťahovaní potrubia cez steny zakryte koniec rúrky tak, aby do
nej nevnikol prach a nečistota.

Návod na inštaláciu
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Špecifikácie kvality vody

Naplnenie vodou

Kvalita vody musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými
v tabuľke nižšie.

Pre všetky modely

voda
prúdiaca
v okruhu

prívod
vody

tendencia,
keď je
mimo medzí

Kontrolované položky
korózia+
usadeniny
korózia+
usadeniny

pH

pri 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

Elektrická vodivosť

[mS/m]
pri 25°C

<40

<30

[mg Cl–/l]

<50

<50

[mg SO42–/l]

<50

<50

korózia

Zásaditosť (pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

usadeniny

Celková tvrdosť

[mg CaCO3/l]

<70

<70

usadeniny

Tvrdosť vápniku

[mg CaCO3/l]

<50

<50

usadeniny

[mg SiO2/l]

<30

<30

usadeniny

Ióny chloridu
Ióny sulfátu

Ióny kremíku

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Meď

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

Ióny sulfidu

[mg S2–/l] nezistiteľné nezistiteľné

korózia+
usadeniny
korózia
korózia

Ióny amonné

[mg

NH4+/l]

<1,0

<0,1

korózia

Zvyškový chlorid

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

<0,3

<0,3

korózia

<4,0

<4,0

korózia

—

—

korózia+
usadeniny

Voľné karbidy
Index stability

Pripojte prívod vody k vypúšťaciemu a plniacemu ventilu.

2

Otvorte tlakový regulačný ventil a uzatváracie ventily (len u
modelov s prídavnými voliteľnými OPSP, OPTP alebo OPHP).

3

Pri plnení systému používajte odvzdušňovacie ventily
nainštalované na jednotke a najvyšších miestach v okruhu pre
odstránenie všetkého vzduchu.

korózia

Prihliadnuť k hodnotám
Železo

1

Len u modelov s prídavnými voliteľnými OPSP, OPTP alebo
OPHP
Systém naplňte vodou tak, aby sa dosiahol požadovaný tlak (Pr).
Tlak je možné odčítať z tlakomera.
Hodnota požadovaného tlaku vody (Pr) je závislá od celkového
objemu vody v systéme a od tlaku v expanznej nádobe (viď
predchádzajúca kapitola).
Viď obrázok – Požadovaný tlak vody vo funkcii objemu vody a
predtlaku (Pg):

EWAQ080~210

Chladiče je možné používať len v uzavretých systémoch.
Použitie v otvorených vodovodných okruhoch môže viesť
k značnej korózii vodovodného potrubia.
POZNÁMKA

Vo vodovodnom okruhu musí byť nainštalované
bezpečnostné zariadenie tak, aby tlak vody nikdy
neprekročil maximálny povolený pracovný tlak.
Viac o modeloch s prídavnými voliteľnými OPSP,
OPTP alebo OPHP nájdete tiež v "Nastavenie
predbežného tlaku expanznej nádoby" na strane 4.

Keď sa vodovodný systém na určitý čas vypustí, vypláchnite komoru čerpadla pomocou destilovanej vody. Tým sa
zabráni zablokovaniu obežného kolesa zaschnutými
nečistotami.

1

2 3

Vypúšťanie vody

2

Obežné koleso

3

Prívod vody

4

Vypúšťací kohút

C (bar)

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

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

35 l

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

D (1.5 bar)

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

EWAQ240+260

Pre tento účel použite vypúšťací kohút čerpadla. Čerpadlo
niekoľkokrát naplňte a vypustite, kým nie je vypúšťaná
voda úplne čistá. Všetky prípojky uzavrite, aby nedošlo
ku korózii a vniknutiu nečistôt do vodovodného systému.
1

B (m)

B (m)

C (bar)

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

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

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

Použitie glykolu je povolené, ale jeho množstvo nemá
prekročiť 40% objemu. Väčšie množstvo glykolu môže
spôsobiť
poškodenie
niektorých
hydraulických
komponentov.
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A (l)

A

Objem vody (l)

B

Rozdiel hladín pri inštalácii (m)

C

Predbežný tlak (Pg)

D

Nastavenie predtlaku z výroby (1,5 bar)

A (l)

1.

Vypočítajte celkový objem vody v systéme korešpondujúci s expanznou nádobou.

2.

Skontrolujte na obrázku vyššie, kde vodorovná čiara nastaveného predradeného tlaku (Pg) pretína zvislú čiaru objemu vody
v systéme.

3.

V priesečníku odčítajte pomocou čiar na obrázku požadovaný tlak
vody (Pr).

Návod na inštaláciu
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Zapojenie na mieste montáže

Príklad 1
v prípade jednotky EWAQ080~210
Celkový objem vody v systéme=300 l
Najvyšší bod okruhu nad jednotkou EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar

Elektrickú inštaláciu a zapojenie komponentov musí na
mieste montáže nainštalovať elektrikár s príslušným
oprávnením. Zariadenie musí spĺňať príslušné európske a
národné predpisy.
Elektrická inštalácia musí byť uskutočnená v súlade
so schémou zapojenia dodanou spolu s jednotkou a podľa
pokynov uvedených nižšie.

v prípade jednotky EWAQ240+260
Celkový objem vody v systéme=600 l
Najvyšší bod okruhu nad jednotkou EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,9 bar
POZNÁMKA

V tomto príklade je povolené ponechať nastavenie
predradeného tlaku z výroby 1,5 bar. V tomto prípade
musí byť počiatočný tlak vody ±2,2 bar.

Príklad 2

Použite samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívajte
elektrický obvod spoločný s iným zariadením.
POZNÁMKA

V snahe hlbšie pochopiť prevádzku jednotky na
schéme zapojenia skontrolujte všetky elektrické
činnosti uvedené nižšie.

Zoznam dielov

v prípade jednotky EWAQ080~210
Celkový objem vody v systéme=600 l
Najvyšší bod okruhu nad jednotkou EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar

Viď dodatočný návod dodaný s jednotkou pre:
■

Úplnú tabuľku dielov

■

Poznámky

A02P...........** ....... PCB komunikácia (len pre možnosť EKACPG)
v prípade jednotky EWAQ240+260
Celkový objem vody v systéme=1000 l
Najvyšší bod okruhu nad jednotkou EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar
POZNÁMKA

V tomto príklade nie je povolené ponechať nastavenie
predradeného tlaku z výroby 1,5 bar.

A4P........................ PCB zapojený diaľkový ovládač
A5P.............** ....... PCB drôtový diaľkový ovládač (len pre možnosť
EKRUPG)
E5H.............*......... Ohrievač dodaný zákazníkom
F1~F3 .........# ........ Hlavné poistky
F4,F5 ..........# ........ Poistka pre ohrievače
H1P.............*......... Výstražná kontrolka: poplašný signál
(z výroby NO)

Izolácia potrubia

H2P~H6P ...*......... Výstražná kontrolka pre zameniteľné číslicové
výstupy

Kompletný vodovodný okruh vrátane všetkých potrubí musí byť
izolovaný, aby nedošlo ku kondenzácii a zníženiu chladiaceho
výkonu.

H11P,H12P ...*......... Výstražná kontrolka pre prevádzku kompresora
C11M, C12M

Vodovodné potrubie počas zimného obdobia chráňte proti
zamrznutiu (napr. použitím externej pásky ohrievača dodanej
zákazníkom alebo roztokom glykolu).
POZNÁMKA

■

■

V prípade, že je nainštalovaná páska
ohrievača vo výrobe (OP10):
V rozvádzacej skrini sú pripravené dve svorky, na
ktoré sa dá pripojiť ohrievač (páska), ktorý
v zimných mesiacoch chráni vodovodné potrubie
pred zamrznutím. Viď schéma zapojenia
dodávaná s jednotkou.
V prípade, že nie je nainštalovaná páska
ohrievača:
Čerpadlo sa môže aktivovať pri nízkej okolitej
teplote (viď "Úprava servisného menu" na
strane 9).

H21P,H22P ...*......... Výstražná kontrolka pre prevádzku kompresora
C21M, C22M (len u EWAQ130~260)
K1P.............## ...... Stykač čerpadla (len u nadštandardnej výbavy
OPSP, OPHP, OPSC, OPTP alebo OPTC)
K1S.............*......... Nadprúdové relé čerpadla (len u nadštandardnej
výbavy OPSP, OPHP, OPSC, OPTP alebo
OPTC)
K2P.............** ....... Stykač čerpadla (len u možnosti OPTC alebo
OPTP)
M1P ............*......... Motor čerpadla 1 (len u nadštandardnej výbavy
OPSP, OPHP, OPSC, OPTP alebo OPTC)
M2P ............*......... Motor čerpadla 2 (len u možnosti OPTC alebo
OPTP)
R8T.............*......... Snímač teploty pre zameniteľný analógový vstup
S1M ....................... Hlavný vypínač
S2M ............# ........ Vypínač pásky ohrievača
S1S~S5S ....*......... Vypínač pre zameniteľný číslicový vstup
V2C.............## ...... Feritové jedro (len u možnosti EKACPG)
- - - ......................... Zapojenie na mieste montáže
➀............................ Niekoľko možností zapojenia
........................ Prepínač DIP (nastavte do polohy vľavo)
Nie je súčasťou štandardnej jednotky

Návod na inštaláciu
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Nie je možné ako
príslušenstvo

Je možné ako
príslušenstvo

Povinné

#

##

Nepovinné

*

**
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Požiadavky na elektrický napájací obvod a kábel
1

2

Elektrické napájanie jednotky musí byť také, aby sa mohlo
všeobecne zapínať alebo vypínať nezávisle od elektrického
napájania iných položiek zariadení.
K zapojeniu jednotky musí byť k dispozícii elektrický napájací
obvod. Tento obvod musí byť istený požadovanými bezpečnostnými zariadeniami, napr. hlavným vypínačom, poistkou s veľkou
zotrvačnosťou na každej fáze a detektorom zvodového prúdu
(vysoko rýchlostný typ 100 mA). Odporúčané poistky sú
uvedené na schéme zapojenia dodanej s jednotkou. U
systémov s chladičmi v konfigurácii DICN nezabudnite pre
každý chladič zabezpečiť samostatný obvod elektrického
napájania.
Pred vykonávaním pripojenia vypnite hlavný vypínač
(vypnite istič obvodu, vyberte alebo vypnite poistky).

Pripojenie elektrického napájania vzduchom chladeného
chladiča vody
1

2

Použitím vhodného kábla pripojte elektrický napájací obvod na
svorky jednotky L1, L2 a L3.
Elektrický napájací obvod musí byť pripojený na svorky 2, 4 a 6
hlavného vypínača.
Pripojte uzemňovací vodič (žlto/zelený) k uzemňovacej svorke
.

•

Diaľkový vypínač dvojitej menovitej hodnoty:

Diaľkový vypínač dvojitej menovitej hodnoty môže byť
pripojený len ku chladiču, ktorý je definovaný ako MASTER.
Napriek tomu v prípade, že master vypadne v dôsledku napr.
poruchy elektrického napájania, môže byť zaujímavé mať
k iným jednotkám takisto nainštalovaný vypínač dvojitej
teploty.

Pripojenie vedenia na mieste inštalácie
Umiestnenie vedenia na mieste inštalácie musí byť také, aké je
uvedené na obrázkoch nižšie.
V doske krytu je k dispozícii určité voľné miesto na inštaláciu
vhodných prípojok (je nutné cez dosku krytu prevŕtať otvory),
- pre jednotky s jedným obvodom: umiestnené pod svorkami
vedení,
- pre jednotky s dvomi obvodmi: umiestnené pod hlavným
vypínačom.
Odstráňte izoláciu vodiča so svorkou (dodáva zákazník) ku
pripojovacím zástrčkám (1) tak, ako je zobrazené na obrázkoch
uvedených nižšie.
POZNÁMKA

V prípade mechanického namáhania vedenia prípojky
uzemnenia nesmú byť voľné pred pripojením
elektrických prípojok. Preto urobte uzemňovacie
vodiče dlhšie, než sú elektrické prípojky.

Pripojenie vedenia na mieste inštalácie ku svorkám

Prepojovacie káble
■

Dávajte obzvlášż pozor na označenia na svorkách.
Obrázok nižšie indikuje príslušné polohy na správne
prepojenie vedenia na mieste inštalácie.

Len u modelov bez prídavných voliteľných OPSP, OPTP,
OPHP, OPSC alebo OPTC
Aby nemohla byť možná prevádzka jednotky bez
prietoku vody, musí byť nainštalovaný blokovací
kontakt čerpadla. V rozvádzacej skrini je k dispozícii
svorka pre elektrické pripojenie blokovacieho
kontaktu.
Pre jednotky s konfiguráciou DICN môže mať každý
chladič buď samostatné obehové čerpadlo alebo
1 čerpadlo môže vytláčať vodu do rozvádzača, ktorý
rozvádza vodu do niekoľkých chladičov.
V oboch prípadoch musia byť všetky jednotky
vybavené blokovacím kontaktom!
POZNÁMKA

V normálnom prípade v dôsledku štandardne
inštalovaného vypínača prietoku, ak je prietok
zastavený, jednotka bude takisto zastavená.
Ale z dôvodu dvojitej bezpečnosti musíte
nainštalovať blokovací kontakt čerpadla.
Prevádzka jednotky bez prietoku by spôsobila
veľmi vážne poškodenie jednotky (zamrznutie
výparníka).

■

Voľné napäťové kontakty (u všetkých modelov)
Regulátor má k dispozícii voľné napäťové kontakty na
zobrazenie stavu jednotky. Tieto voľné napäťové kontakty sa
môžu pripojiť tak, ako je popísané na elektrickej schéme
zapojenia.

■

Diaľkové vstupy (u všetkých modelov)
Okrem voľných napäťových kontaktov existujú aj možnosti
nainštalovať diaľkové vstupy. Tie sa môžu nainštalovať tak, ako
je uvedené na elektrickej schéme zapojenia.
U jednotiek v konfigurácii DICN si všimnite nasledovné:
•

■

Elektrické napájanie pásky ohrievača namontovanej vo
výrobe (možnosť OP10) a dodatočných pások ohrievača.
Ku svorkám musí byť pripojené nezávislé elektrické napájanie
1~50 Hz, 230 V tak, ako je uvedené na elektrickej schéme
zapojenia jednotky. Pásky ohrievača musia byť stále pripojené
k nezávislému elektrickému napájaniu. Samostatné poistky a
vypínač pásky ohrievača musia byť nainštalované na mieste
montáže zákazníkom. Pripojte uzemňovací vodič (žlto/zelený)
k uzemňovacej svorke
. (Viď schéma zapojenia dodávaná
s jednotkou.)
Použite kábel elektrického napájania skladajúci sa z 2 vodičov a
uzemnenia s prierezom kábla ako funkciou:
■ maximálneho prúdu 10 A,
■ maximálnej okolitej
rozvádzacej skrine.

teploty

60°C

vo

vnútri

spínacej

Vypínač pre diaľkové zapínanie alebo vypínanie.

Jednotky v stave NORMAL alebo STANDBY budú ovládané
diaľkovým zapínaním alebo vypínaním pripojeným ku
chladiču, ktorý je definovaný ako MASTER.
Jednotky v stave DISCONNECT ON/OFF sú ovládané
vypínačom, ktorý je k nim pripojený.
Viď tiež návod na obsluhu: "Výber miestneho alebo
diaľkového zapínania/vypínania".
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Pripojenie a nastavenie systému DICN (voliteľné
príslušenstvo súprava EKACPG)

Jednotka s jedným obvodom

(Viď Príloha I, "Príklady inštalácie pre konfiguráciu DICN" na
strane 12)
U systému s chladičmi v konfigurácii DICN sa musia chladiče pripojiť
tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

1
1

2

3

4

Použitím vedenia s 2 vodičmi (0,75~1,25 mm2) (maximálne 1000 m)
pripojte F1/F2 pre komunikáciu DIII tak, ako je zobrazené na
elektrickej schéme zapojenia.

Jednotky s dvomi obvodmi

Dávajte pozor na polaritu!

Nastavenia DICN na číslicovom regulátore
Ak je nainštalovaný systém DICN, na číslicovom regulátore upravte
nastavenia tak, ako je uvedené v tabuľkách nižšie.

1
■

Pripojenie čerpadla (3~50 Hz, 400 V) v prípade OPSC alebo
OPTC
- Pre OPSC: k dispozícii je stykač čerpadla K1P
- Pre OPTC: k dispozícii sú stykače čerpadla K1P a K2P
Pre každú prípojku čerpadla použite kábel skladajúci sa
z 3 vodičov + uzemnenia s minimálnym prierezom vodiča
2,5 mm2.
Dĺžka uzemňovacieho kábla nesmie prekročiť 10 m.
Ak je vzdialenosť medzi čerpadlom a spínacou
rozvádzacou skriňou väčšia ako 10 m, čerpadlo sa
musí uzemniť nezávisle od skrine rozvádzača.
Maximálny prevádzkový prúd čerpadla je uvedený v tabuľke
nižšie.
Jednotky

Maximálny prevádzkový prúd
čerpadla

EWAQ080+100

4,45 A

EWAQ130+150

6,30 A

EWAQ180~260

8,00 A

Ku K1P (a K2P v prípade OPTC) pripojte L1, L2 a L3.
Uzemňovací vodič pripojte ku uzemňovacej svorke na ľavej
strane K1P tak, ako je zobrazené na obrázkoch nižšie.
Jednotka s jedným obvodom

Servisné menu, podriadené menu, komunikácia
COMMUNICATION PCB (piata obrazovka)
Jednotka 1
Nadriadená
(Master)

Jednotka 2
Podriadená
jednotka
(slave) 1

Jednotka 3
Podriadená
jednotka
(slave) 2

Jednotka 4
Podriadená
jednotka
(slave) 3

DIII:

YES

YES

YES

YES

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

POWER:

Y

N

N

N

Servisné menu, podriadené menu, DICN
DICN SETTINGS (prvá obrazovka)

1

Jednotka 4
Podriaden
á jednotka
(slave) 3

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) Nadriadená jednotka (master) musí byť nastavená ako posledná v rade,
inak nastavená na N a späť na Y.

DICN SETTINGS (druhá obrazovka)
Jednotka 1
Nadriadená
(Master)

Jednotka 2
Podriadená
jednotka
(slave) 1

Jednotka 3
Podriadená
jednotka
(slave) 2

Jednotka 4
Podriadená
jednotka
(slave) 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

■

Keď používateľ vstúpi do servisného menu,
komunikácia DIII sa zastaví.

■

Keď
používateľ
opustí
servisné
komunikácia DIII sa opäť spustí.

■

Opätovné vytvorenie komunikácie DIII trvá
10 minút.
Ak sa po 10 minútach komunikácia nevytvorí,
zobrazí sa chybové hlásenie bezpečnosti siete
"OU4:PCB COMM.PROBLEM" (v návode na
obsluhu si pozrite tiež symptóm 12 v kapitole
"Odstraňovanie problémov").

K2P

L1 L2 L3 L1 L2 L3

Jednotky s dvomi obvodmi

Jednotka 3
Podriaden
á jednotka
(slave) 2

MS OPTION:

POZNÁMKA

K1P

Jednotka 2
Podriaden
á jednotka
(slave) 1

Jednotka 1
Nadriaden
á (Master)
Y(*)

menu,

1

Návod na inštaláciu
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Kábel pre diaľkový číslicový regulátor (voliteľné
príslušenstvo súprava EKRUPG)
V prípade, že dávate prednosť ovládaniu jednotky z väčšej vzdialenosti, môže sa diaľkový číslicový regulátor pripojiť ku karte PCB vo
vnútri jednotky. Špecifikácie kábla: 0,75 mm2 4 vodiče a maximálne
500 m dlhé.

Odfajknite
✓ ak bolo
skontrolované

■

12

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

Nastavenie adries na diaľkovom číslicovom regulátore
Ak sa používa diaľkový číslicový regulátor, potom je nutné nastaviť
adresy pomocou prepínačov DIP podľa nákresu uvedeného nižšie:
Hlavný (A4P) diaľkový
ovládač (regulátor)
SUB

Podriadený (A5P)
diaľkový ovládač
SUB

S1A

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

pred spustením je nutné vykonať štandardné kroky

Skontrolujte, či sú po zapnutí elektrického napájania správne
konfigurované všetky zameniteľné vstupy a výstupy.
Všimnite si správnu konfiguráciu každého z nasledovných
zameniteľných vstupov a výstupov:

OFF

POZNÁMKA

■

Pred spustením prevádzky jednotky je nutné si
prečítať návod na obsluhu dodaný spolu s jednotkou. To prispeje k pochopeniu prevádzky jednotky
a jej elektronického regulátora (ovládača).

■

Po inštalácii jednotky uzavrite všetky dvere
rozvádzacej skrine.

■ = poloha prepínača DIP

Viď tiež schéma zapojenia dodávaná s jednotkou.

Pred spustením
Jednotka sa nesmie spúšťať, ani na krátke časové
obdobie, kým sa pred uvedením do prevádzky úplne
nevykoná kontrolný zoznam činností.
Odfajknite
✓ ak bolo
skontrolované

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

Potvrdzujem, že som vykonal a skontroloval všetky vyššie
uvedené položky.
Dátum

Podpis

Uschovajte na neskoršie použitie.
pred spustením je nutné vykonať štandardné kroky

■

1

Skontrolujte, či nedošlo k vonkajšiemu poškodeniu.

■

2

Otvorte všetky uzatváracie ventily označené červenou
nálepkou: "PRED SPUSTENÍM PREVÁDZKY OTVORTE
TENTO VENTIL". (Otvorte vedenie kvapaliny, vypúšťací a sací
uzatvárací ventil (ak sú k dispozícii (OP12)) úplne.)

■

3

Nainštalujte hlavné poistky, detektor zvodového prúdu.
Odporúčané poistky: gL/gG podľa normy IEC 269-2.
Pozrite si elektrickú schému zapojenia, kde nájdete veľkosť.

■

4

Pripojte elektrické napájanie a skontrolujte, či je v rozsahu
obmedzenia ±10% hodnoty na výrobnom štítku.
Elektrické napájanie jednotky musí byť také, aby sa mohlo
všeobecne zapínať alebo vypínať nezávisle od elektrického
napájania iných položiek zariadení.
Pozrite tiež elektrickú schému zapojenia, svorky L1, L2, L3
a PE.

■

5

Skontrolujte, či sú všetky vedenia na mieste montáže dodané
zákazníkom správne nainštalované.

■

6

Ku výparníku pripojte vodu a skontrolujte, či je prietok vody
v rozsahu, ktorý je uvedený v tabuľke pod "Doplňovanie vody,
prietok a kvalita" na strane 4.

■

7

Potrubie musí byť úplne prepláchnuté.

■

8

Pripojte kontakt čerpadla tak, aby sa jednotka mohla zapnúť
len, ak beží vodné čerpadlo a prietok vody je dostačujúci.
Pri konfigurácii DICN musí mať každý chladič svoj vlastný
vypínač prietoku a musí sa dať vypnúť spolu s čerpadlom,
ku ktorému je pripojený.

■

9

Skontrolujte hladinu oleja v kompresore.

■

10

Ku svorkám pásky ohrievača (OP10 namontované
vo výrobe) pripojte elektrické napájanie.
Páska ohrievača musí byť stále pripojená k nezávislému
elektrickému napájaniu so samostatným istením.

■

11

Skontrolujte, či sú všetky snímače vody správne upevnené
ku spojovacím potrubiam výmenníka tepla.
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Úprava servisného menu
Všetky upravené položky musia byť prevedené technikom
s oprávnením.
Pri zmene nastavenia servisného menu:
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Vstúpte do menu nastavenia používateľa (Å) tak, ako je
uvedené v návode na obsluhu, stlačte tlačidlo Ì a tým
vyberiete menu. Potom stlačte tlačidlo ‡ (to je možné len, ak je
jednotka vypnutá).
Použitím tlačidiel ﬁ a Ì zadajte správne heslo. Heslo nájdete
v servisnej príručke.
Ak chcete heslo potvrdiť a vojsť do servisného menu, stlačte ‡.
Použitím tlačidiel ﬁ a Ì prejdite na obrazovku, ktorá obsahuje
parametre, ktoré sa majú modifikovať.
Použitím tlačidla ‡ umiestnite kurzor za parameter, ktorý sa má
modifikovať.
Použitím tlačidiel ﬁ a Ì vyberte vhodné nastavenie.
Ak chcete modifikáciu potvrdiť, stlačte ‡. Ak bola modifikácia
ukončená, kurzor sa prepne na nasledovný parameter, ktorý sa
teraz môže konfigurovať.
Ak ste ukončili zmenu parametrov na tejto obrazovke, umiestnite kurzor do horného ľavého rohu obrazovky.
Pri zmene ostatných parametrov opakujte pokyny od bodu 4.

Návod na inštaláciu
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Nastavenia jednotiek s použitím glykolu (OPZL)

Definovanie zameniteľných číslicových alebo analógových
vstupov a výstupov

V servisnom menu, podriadenom menu Bezpečnosť je možné
zmeniť minimálnu výstupnú teplotu vody (MIN.OUTL.WATER).
Pred znížením minimálnej výstupnej teploty vody:
■

Uistite sa, že do vodovodného systému bolo pridané dostatočné
množstvo glykolu podľa tabuľky.

■

Uistite sa, že boli prevedené nastavenia podľa tabuľky.
LWE(*)
°C –10~–5
Etylénglykol
%
40
Propylénglykol
%
40
MIN.OUTL.WATER
Minimálna výstupná
–10
voda
FREEZE UP DIS
Nastavenie teploty
–11
zabraňujúcej
zamrznutiu
RESET
Resetovanie teploty
–10
zabraňujúcej
zamrznutiu
REFR TEMP SET
Nastavenie teploty
–17,5
plynu chladiva
LP SETP. C:
Nízka menovitá
0,5
hodnota tlaku v
režime chladenia
PUMP ON SETP
Nastavenie teploty
–21,5
čerpadla(**)

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~4
10
15

4~20
0
0

–5

0

2

–6

–1

–5

0

Cez
servisné
menu
vojdite
do
INPUT OUTPUT (VSTUPY/VÝSTUPY).

podriadeného

menu

Okrem zablokovaných vstupov a výstupov je množstvo vstupov a
výstupov, ktoré sa dajú meniť, pričom ich funkcia sa dá vybrať
z niekoľkých možností.
Možné funkcie zameniteľných číslicových vstupov sú:
■

NONE (ŽIADNA): číslicovému vstupu, ktorý sa dá meniť, nie je
priradená žiadna funkcia.

4

■

STATUS (STAV): číslicovému vstupu, ktorý sa dá meniť, nie je
priradená žiadna funkcia, ale v menu "vstup/výstup" sa môže
odčítať stav vstupu.

1

3

■

DUAL SETPOINT (DVOJITÁ MENOVITÁ HODNOTA): na
prepínanie medzi menovitými hodnotami.

■
2

4

REMOTE
ON/OFF (DIAĽKOVÉ ZAPÍNANIE ALEBO
VYPÍNANIE): na diaľkové zapínanie alebo vypínanie jednotky.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: pre obmedzenie výkonu
jednotky na zadané hodnoty.

■

FREE COOLING REQ: na diaľkové prepnutie jednotky do
stavu voľného chladenia.

■

FAN FORCED ON: na zapnutie ventilátorov, ak je jednotka
vypnutá.

–12,5

–7,5

–5,5

–3,5

0,5

0,5

1,2

1,2

–14,5

–7,5

–2,5

1,5

Možné funkcie zameniteľných číslicových výstupov sú:
■

NONE
(OPEN) (ŽIADNA (OTVORENÁ)): číslicovému
výstupu, ktorý sa dá meniť, nie je priradená žiadna funkcia.

■

CLOSED (UZAVRETÁ): číslicovému výstupu, ktorý sa dá
meniť, nie je priradená žiadna funkcia, ale výstup je uzavretý.

■

2ND PUMP: môže sa použiť druhé čerpadlo výparníka.

■

100%
CAPACITY (100% VÝKON): zobrazuje stav, ak
jednotka pracuje na 100%.

■

FULL CAPACITY (PLNÝ V°YKON): zobrazuje stav, keď
jednotka pracuje pri maximálnom výkone, napríklad dosiahla
100% výkon alebo dosiahla maximálny výkon v dôsledku
bezpečnostného obmedzenia.

■

FREE
COOLING (VOĽNÉ CHLADENIE): na ovládanie 3
cestného vodovodného ventilu, ak jednotka pracuje v stave
voľného chladenia.

■

GEN.OPERATION (NORMÁLNA PREVÁDZKA) zobrazuje
stav, keď je jednotka zapnutá.

■

SAFETY+W.(NO): zobrazuje stav, kedy je použitím normálneho otvoreného kontaktu aktívna bezpečnosť alebo výstraha.

Nastavenie hesla pre bezpečné resetovanie

■

SAFETY+W.(NC): zobrazuje stav, kedy je použitím normálneho uzavretého kontaktu aktívna bezpečnosť alebo výstraha.

Cez servisné menu vojdite do podriadeného menu SAFETY.

■

SAFETY (NO): zobrazuje stav, kedy je použitím normálneho
otvoreného kontaktu aktívna bezpečnosť.

■

SAFETY (NC): zobrazuje stav, kedy je použitím normálneho
uzavretého kontaktu aktívna bezpečnosť.

(*) LWE = Výstupný výparník vody
(**) Nie je prítomná žiadna páska ohrievača

■

Vyššie uvedené nastavenia majú za následok zníženie hraníc
vstupu a výstupu chladenia tak, ako je zobrazené v tabuľke
nižšie.
LWE(*)
°C –10~–5
Etylénglykol
%
40
Propylénglykol
%
40
COOL. INLSP1/2
Dolná hranica vstupu
–7
chladenia
COOL. OUTSP1/2
Dolná hranica výstupu
–10
chladenia

–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 = Výstupný výparník vody

Nesprávne nastavenie môže mať za následok vážne
poškodenie zariadenia.

Aby nedošlo k resetovaniu nekvalifikovanými osobami, pri resetovaní
bezpečnosti sa požaduje heslo používateľa nastavené z výroby.
Toto heslo sa ale dá zmeniť na SERVICE
(SERVISNÉ HESLO) alebo na NONE (ŽIADNE).
POZNÁMKA

PASSWORD

Keďže by nesprávne resetovanie mohlo spôsobiť
poškodenie stroja, je vhodné zachovať úroveň ochrany
v menu SAFETY (BEZPEČNOSŤ) nastavenú
z výroby a určite ju nemeniť na NONE (ŽIADNA).

Nastavenie prevádzkových hodín kompresora
Cez servisné menu vojdite do podriadeného menu COMPRESSOR
(KOMPRESOR).
Ak sa zobrazia prevádzkové hodiny, ktoré nesúhlasia so skutočnými
prevádzkovými hodinami kompresora, je možné prevádzkové hodiny
zmeniť.

Návod na inštaláciu
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POZNÁMKA

■

■

NO (NIE): normálny otvorený kontakt
Všetky možné číslicové výstupy, ktoré sa
dajú meniť
- Safety active (bezpečnostný aktívny) =
kontakt uzavretý
- No power (elektrické napájanie odpojené)
= kontakt otvorený
- No safety active (bezpečnostný
neaktívny) = kontakt otvorený
NC: normálny uzavretý kontakt
Možné len na číslicovom výstupe 1, ktorý sa
dá meniť
- Safety active (bezpečnostný aktívny) =
kontakt uzavretý
- No power (elektrické napájanie odpojené)
= kontakt uzavretý
- No safety active (bezpečnostný
neaktívny) = kontakt otvorený

■

C1/C2 SAFETY: zobrazuje stav, kedy je bezpečnosť obvodu
aktívna.

■

WARNING: zobrazuje stav, kedy je výstraha aktívna.

■

C1/C2
OPERATION: zobrazuje stav, kedy je zapnutý
kompresor tohto obvodu.

■

V prípade, že je nainštalovaná páska ohrievača
Cez servisné menu vojdite do podriadeného menu PUMP.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Nastavenie z výrobného závodu je
OFF. V prípade, že je potrebná
funkcia čerpadla, zmeňte toto
nastavenia na ON.

V prípade, že nie je nainštalovaná žiadna páska ohrievača a
jednotka je vypnutá, čerpadlo sa dá aktivovať v nízkych okolitých
podmienkach.

Definovanie nastavení BMS (voliteľné príslušenstvo súprava
EKACPG)
Cez
servisné
menu
COMMUNICATION.

vojdite

Možné konfigurácie analógového vstupu, ktorý sa dá meniť, sú:
Pre každú konfiguráciu CHANG.AI sa musí tiež vybrať typ:

menu

Parametre BMS umožňujúce komunikáciu medzi jednotkou a
nadriadeným systémom sa dajú zmeniť na druhej obrazovke
COMMUNICATION
PCB
a
poslednej
obrazovke
COMMUNICATION servisného menu. Parametre BMS sú:

■

RS485: zobrazuje sériové spojenie MODBUS alebo NONE.

■

ADDR: používa sa na adresovanie karty PCB.

■

BR: zobrazuje rýchlosť komunikácie (rýchlosť v Baudoch).
Možné nastavenia sú: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

■

PARITY (PARITA): zobrazuje paritu, NONE
(2STOPb)
s 2 stop bitmi alebo ODD/EVEN s 1 stop bitom (1STOPb)
(ODD=NEPÁRNA, EVEN=PÁRNA).

■ 0-20mA, 4-20mA

Obrazovka COMMUNICATION:

■ 0-1V, 0-5V, 0-10V
■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE 4 (Viď servisná príručka, kde nájdete rozličné typy
snímačov NTC.)

■

BMS
CONTROL
ALLOWED: ak je nastavená na Y
(yes=áno), jednotka sa dá ovládať a konfigurovať z nadriadeného systému. Ak je nastavená na N (no=nie), nadriadený
systém môže len načítať hodnoty, ale nemôže ich meniť.

■ DI (Číslicový vstup)
(spôsob ako ho pripojiť nájdete v schéme zapojenia)

Definovanie nastavení termostatu

■

NONE (ŽIADNA): analógovému vstupu, ktorý sa dá meniť, nie je
priradená žiadna funkcia.

■

■

STATUS (STAV): zobrazuje len stav pomocou skúšky

■

FLOATING SETP: menovitá hodnota s desatinnou čiarkou
na základe okolitého alebo analógového vstupu (k dispozícii len
pre typy mA, V alebo NTC)

■

TEMPERATURE (TEPLOTA): zobrazuje len (napríklad)
výstupnú teplotu kondenzátora (k dispozícii len na typoch NTC)

■

DI***: odkazuje na možné funkcie číslicových vstupov, ktoré sa
dajú meniť. (*** môže byť ľubovoľné z nasledovného: STATUS,
DUAL SETPOINT, REMOTE ON/OFF, FREE COOLING REQ,
LOW NOISE alebo FAN FORCED ON.) (k dispozícii len u typov
DI (číslicový vstup))

Nastavenie ofsetu snímača

Pre samostatnú jednotku
Cez servisné menu vojdite na prvú obrazovku podriadeného
menu THERMOSTAT.
Definovanie nastavení termostatu pre vstupnú alebo výstupnú
teplotu vody A a C sa dá nastaviť len v servisnom menu.
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

■

podriadeného

Na definovanie nastavení termostatu
vstupnej alebo výstupnej teploty vody.

Pre jednotku pripojenú v nastavení DICN.
Cez servisné menu vojdite len na nadriadenej jednotke na štvrtú
obrazovku podmenu DICN.
Definovanie nastavení termostatu DICN pre vstupnú teplotu
vody A, B a C sa dá nastaviť len v servisnom menu.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

Na definovanie nastavení termostatu
vstupnej teploty vody.

menu

Pre určité namerané teploty (teplota vody na vstupe výparníka a
zmiešaná teplota vody na výstupe výparníka) je možné zadať
korekčnú hodnotu. To je v snahe opraviť možnú chybu merania.
Hodnota ofsetu snímača z výroby je rovná 0.

Ručné ovládanie čerpadla
Cez servisné menu vojdite do podriadeného menu PUMP.
Existuje možnosť zapínať alebo vypínať čerpadlo ručne. To
znamená, že ak je jednotka vypnutá, čerpadlo sa môže zapnúť
hocikedy, aby ho bolo možné skontrolovať.
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podriadeného

Obrazovka COMMUNICATION PCB:

0% CAPACITY (0% VÝKON): zobrazuje, že nie sú zapnuté
žiadne kompresory.

Cez
servisné
menu
vojdite
do
INPUT OUTPUT (VSTUPY/VÝSTUPY).

do

Ako pokračovať
Po inštalácií a pripojení zabaleného vzduchom chladeného chladiča
vody sa musí skontrolovať a preskúšať celý systém tak, ako je
popísané v odseku "Kontroly pred prvým uvedením do prevádzky"
návodu na obsluhu dodanom spolu s jednotkou.
Vyplňte krátky formulár pokynov na prevádzku a upevnite ho
viditeľne v blízkosti miesta prevádzky chladiaceho systému.

Návod na inštaláciu
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Príloha I
Príklady inštalácie pre konfiguráciu DICN

Príklad 1: Jednookruhový systém s 1 čerpadlom

Úvod

Obrázok 1 zobrazuje konfiguráciu systému, elektrické zapojenie na
mieste inštalácie a svorky pre elektrické zapojenie na mieste tohto
príkladu inštalácie.

Táto príloha uvádza 3 príklady inštalácie, ktoré vám pomôžu nastaviť
vašu integrovanú sieť chladičov Daikin alebo konfiguráciu DICN
(Daikin Integrated Chiller Network).
Viď "Pripojenie a nastavenie systému DICN (voliteľné príslušenstvo
súprava EKACPG)" na strane 8.

Účel
Účel tohto systému je dodať konštantný prietok vody pri konštantnej
teplote pri špeciálnom zaťažení. Jedna jednotka, slave 3
(podriadená) (S3) je udržiavaná ako jednotka standby.

Nastavenie

Príklady
Elektrické zapojenie na mieste inštalácie a tabuľka
pripájaných dielcov
Elektrickú inštaláciu a zapojenie komponentov musí na
mieste montáže nainštalovať elektrikár s príslušným
oprávnením. Zariadenie musí spĺňať príslušné európske a
národné predpisy.
Elektrická inštalácia musí byť uskutočnená v súlade so
schémou zapojenia dodanou spolu s jednotkou a podľa
pokynov uvedených nižšie.

■

Systém je riadený na vstupe teploty vody.

■

Čerpadlo udržuje chod, pokiaľ 1 z jednotiek je zapnutá. Po
vypnutí všetkých jednotiek čerpadlo ešte beží určitý čas
uvedený v nastavení PUMPLAG.

■

Slave 3 (S3) je konfigurovaný na prevádzku, ak obsluha stlačí
diaľkový vypínač S1S (S3).

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) a nadriadená jednotka (master) (M)
sú zapnuté alebo vypnuté použitím diaľkového vypínača S1S
(M), ktorý je pripojený k nadriadenej jednotke (master).

■

Menovitá hodnota sa môže prepnúť z INLETSETP1 na
INLETSETP2 použitím dvojitého prepínača menovitej
hodnoty S2S, ktorý je pripojený k nadriadenej jednotke (master).

POZNÁMKA

Použite samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívajte
elektrický obvod spoločný s iným zariadením.
Všetky upravené položky musia byť prevedené technikom
s oprávnením.
U jednotiek s integrovaným čerpadlom sú stykač čerpadla a
blokovanie čerpadla už zabudované v jednotke.

K*P môže byť
230 V striedavých.

........Uzemnenie

stykač

24 V =

alebo

Nastavenia parametrov jednotiek
Menu nastavení používateľa, podriadené menu DICN:
Podriadená
jednotka
(slave) 3

........Zapojenie na mieste montáže

...........................Svorky na jednotke

tiež

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

Podriadená
jednotka
(slave) 2

Podriadená
jednotka
(slave) 1

Nadriadený
(Master)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

F1~F20...................Poistky
K1P~K4P................Kontakt čerpadla
L1,L2,L3,N..............Prípojky elektrického napájania
M1P~M5P ..............Motor čerpadla

Vstupy alebo výstupy, ktoré sa dajú meniť, musia byť definované
nasledovne:
Menu servisného nastavenia, podriadené menu INPUT OUTPUT:

R9T ........................Snímač pre sekundárny obvod
S3S ........................Ručný vypínač pre čerpadlo hlavnej jednotky
Svorka 46-47
S2S DI1
Svorka 48-49
S1S DI2
Svorka 50-51
DI3
Svorka 52-53
DI4

S1S (M,S3).............Diaľkový vypínač
S2S ........................Dvojitý vypínač menovitej hodnoty
Y1S ........................3 cestný ventil

Podriadená
jednotka
(slave) 3

Podriadená
jednotka
(slave) 2

Podriadená
jednotka
(slave) 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Nadriadený
(Master)

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Poznámka
Podriadená jednotka (Slave) 3 sa môže konfigurovať na automatické
spustenie, ak:
■

1 z ostatných jednotiek je stave poplachu alebo

■

všetky ostatné jednotky bežia na plný výkon a ešte sa
nedosiahla menovitá hodnota.

Aby vaša podriadená jednotka (slave) 3 konala týmto spôsobom,
nastavte jej režim na STANDBY. V tomto prípade nie je S1S (S3)
funkčná.

Návod na inštaláciu
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Príklad 2: Jednookruhový systém so samostatnými
čerpadlami

Príklad 3: Dvojokruhový systém s niekoľkými čerpadlami

Obrázok 2 zobrazuje konfiguráciu systému, elektrické zapojenie na
mieste inštalácie a svorky pre elektrické zapojenie na mieste tohto
príkladu inštalácie.

Obrázok 3 zobrazuje konfiguráciu systému, elektrické zapojenie na
mieste inštalácie a svorky pre elektrické zapojenie na mieste tohto
príkladu inštalácie.

Účel
Účel
Účel tohto systému je dodať konštantný prietok vody pri konštantnej
teplote pri špeciálnom zaťažení. Jedna jednotka, slave 3
(podriadená) (S3) je udržiavaná ako jednotka standby.

Účelom tohto systému je udržiavať vyrovnávaciu nádrž na konštantnej teplote a túto vyrovnávaciu nádrž vypúšťať. Jedna jednotka,
slave 3 (podriadená) (S3) je udržiavaná ako jednotka standby.

Nastavenie
Nastavenie

■

Systém je riadený na vstupe teploty vody.

■

Systém je riadený na vstupe teploty vody.

■

■

Čerpadlo 1, čerpadlo 2 a čerpadlo 3 bežia aj naďalej pokiaľ sú
nadriadená (master) jednotka, podriadená (slave) 1 alebo
podriadená jednotka 2 zapnuté. Čerpadlo 4 sa zapne len, ak je
podriadená (slave) jednotka 3 zapnutá. Po vypnutí jednotiek
čerpadlá ešte bežia určitý čas uvedený v nastavení PUMPLAG.

Čerpadlá podriadených (slave) jednotiek bežia len, ak ich
kompresor beží (úspora energie). Po vypnutí kompresora
čerpadlo ešte beží určitý čas uvedený v nastavení PUMPLAG.

■

Čerpadlo nadriadenej (master) jednotky musí bežať kontinuálne
tak, aby bolo možné snímať správnu teplotu.

■

Slave 3 (S3) je konfigurovaný na prevádzku, ak obsluha stlačí
diaľkový vypínač S1S (S3).

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) a nadriadená jednotka (master) (M)
sú zapnuté alebo vypnuté použitím diaľkového vypínača S1S
(M), ktorý je pripojený k nadriadenej jednotke (master).

■

Menovitá hodnota sa môže prepnúť z INLETSETP1 na
INLETSETP2 použitím dvojitého prepínača menovitej
hodnoty S2S, ktorý je pripojený k nadriadenej jednotke (master).

■

Slave 3 (S3) je konfigurovaný na prevádzku, ak obsluha stlačí
diaľkový vypínač S1S (S3).

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) a nadriadená jednotka (master) (M)
sú zapnuté alebo vypnuté použitím diaľkového vypínača S1S
(M), ktorý je pripojený k nadriadenej jednotke (master).

■

Menovitá hodnota sa môže prepnúť z INLETSETP1 na
INLETSETP2 použitím dvojitého prepínača menovitej
hodnoty S2S, ktorý je pripojený k nadriadenej jednotke (master).

POZNÁMKA
POZNÁMKA

K*P môže byť
230 V striedavých.

tiež

stykač

24 V =

alebo

K*P môže byť
230 V striedavých.

tiež

stykač

24 V =

alebo

Nastavenia parametrov jednotiek
Nastavenia parametrov jednotiek
Menu nastavení používateľa, podriadené menu DICN:
Menu nastavení používateľa, podriadené menu DICN
Podriadená
jednotka (slave) 3

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

Podriadená
jednotka
(slave) 2

Podriadená
jednotka
(slave) 1

Nadriadený
(Master)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

Podriadená
jednotka (slave) 3

MODE:
PUMP ON IF:

Vstupy alebo výstupy, ktoré sa dajú meniť, musia byť definované
nasledovne:

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

Podriadená Podriadená
jednotka
jednotka
Nadriadený
(slave) 2
(slave) 1
(Master)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

Vstupy alebo výstupy, ktoré sa dajú meniť, musia byť definované
nasledovne:
Menu servisného nastavenia, podriadené menu INPUT OUTPUT

Menu servisného nastavenia, podriadené menu INPUT OUTPUT

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

Podriadená
jednotka
(slave) 3

Podriadená
jednotka
(slave) 2

Podriadená
jednotka
(slave) 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Nadriadený
(Master)

Poznámka
Podriadená jednotka (Slave) 3 sa môže konfigurovať na automatické
spustenie, ak:
■

1 z ostatných jednotiek je stave poplachu alebo

■

všetky ostatné jednotky bežia na plný výkon a ešte sa
nedosiahla menovitá hodnota.

Aby vaša podriadená jednotka (slave) 3 konala týmto spôsobom,
nastavte jej režim na STANDBY. V tomto prípade nie je S1S (S3)
funkčná.
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Svorka 46-47
S2S DI1
Svorka 48-49
S1S DI2
Svorka 50-51
DI3
Svorka 52-53
DI4

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Podriadená
jednotka
(slave) 3

Podriadená
jednotka
(slave) 2

Podriadená
jednotka
(slave) 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Nadriadený
(Master)

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Poznámka
Podriadená jednotka (Slave) 3 sa môže konfigurovať na automatické
spustenie, ak:
■

1 z ostatných jednotiek je stave poplachu alebo

■

všetky ostatné jednotky bežia na plný výkon a ešte sa
nedosiahla menovitá hodnota.

Aby vaša podriadená jednotka (slave) 3 konala týmto spôsobom,
nastavte jej režim na STANDBY. V tomto prípade nie je S1S (S3)
funkčná.
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Poznámky
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KRÁTKY NÁVOD NA OBSLUHU
Kompletné vzduchom chladené chladiče vody EWAQ-DAYN
Dodávateľ zariadenia:

Servisné oddelenie:

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

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

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

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

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

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

Telefón:...................................................................................

Telefón: ...............................................................................................

Technické údaje o zariadení
Výrobca

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

Elektrické napájanie (V/F/Hz/A) : ..........................................

Model

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

Maximálny vysoký tlak

Výrobné číslo

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

Hmotnosť s náplňou (kg) R410A : ..........................................

Rok výroby

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

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

Spustenie a zastavenie
➤ Zariadenie sa spúšťa pomocou vypínača elektrického obvodu. Prevádzka chladiča vody je potom
riadená regulátorom s číslicovým displejom.
➤ Zastavenie pomocou vypnutia regulátora a vypínača elektrického obvodu.

VAROVANIA
Núdzové vypnutie

:

Vypnite elektrický vypínač umiestnený na ............................
................................................................................................
................................................................................................

Vstup a výstup vzduchu :

Vstup a výstup vzduchu vždy udržujte voľný, aby sa využil
maximálny výkon chladenia a zabránilo sa poškodeniu
inštalácie.

Náplň chladiva

:

Používajte len chladivo R410A.

Prvá pomoc

:

V prípade vzniku zranení alebo nehôd okamžite informujte:

➤ Vedenie spoločnosti

: Telefón ......................................

➤ Lekára prvej pomoci

: Telefón ......................................

➤ Hasičov

: Telefón ......................................
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