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

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

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). <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>). <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>). <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>). <G>.
Категория риска <H>. Также смотрите следующую страницу.
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>). <G>. Risikoklasse <H>.
Se også næste side.

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>). <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.
<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>). <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>). <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>). <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

Jiro Tomita
Director Quality Assurance
Ostend, 23rd of July 2007

11 *enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
** i i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>). <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>). <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>). <G>. 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>). <G>. Kategorie rizik <H>.
Viz také následující strana.
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>). <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>). <G>.
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>). <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>). <G>. Categorie de risc <H>.
Consultaţi de asemenea pagina următoare.
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>). <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>). <G>. Riskikategooria <H>.
Vaadake ka järgmist lehekülge.

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

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>). <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>). <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>). <G>. Riska kategorija <H>.
Skat. arī nākošo lappusi.
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>). <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 <E> tarafından olumlu
olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir. <G>.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
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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:
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:

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 98/37/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:

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

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

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 declar ation 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 déclar ation:
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>

Jiro Tomita
Director Quality Assurance
Ostend, 23rd of July 2007

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

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

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

20
21
22
23
24
25

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

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

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

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

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

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

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

13
14
15
16
17
18
19

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

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

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

01
02
03
04
05

08 p continuação da página anterior:
09 u продолжение предыдущей страницы:
10 q fortsat fra forrige side:
11 s fortsättning från föregående sida:

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

07 ¶ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÌÂ Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ë ‰‹ÏˆÛË:
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Technische specificaties(1)
Model EWAQ

Koelmiddel
Afmetingen HxBxD
Gewicht

080
(mm)

• machinegewicht

(kg)

• gewicht bij werking

(kg)

1350
1365

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel ........................ 4

Model EWAQ

Koelmiddel
Afmetingen HxBxD

150

1500
1517

180

210

R410A
(mm)

2311x2000
x2631

2311x2000x3081

Gewicht

Controle van het watercircuit ............................................................. 4

• machinegewicht

(kg)

Aansluiting van het watercircuit ......................................................... 4

• gewicht bij werking

(kg)

Watervulling, -stroming en -kwaliteit .................................................. 4

1400
1415
3" Øuitw. (76,1 mm Øuitw.)

• in- en uitlaat voor koelwater

Uitpakken en monteren van de unit ................................................... 3

130

Aansluitingen

Keuze van de montageplaats ............................................................ 2
Controle en behandeling van de unit ................................................. 3

100

R410A
2311x2000x2631

1550
1569

1800
1825

1850
1877

Aansluitingen
3" Øuitw. (76,1 mm Øuitw.)

• in- en uitlaat voor koelwater

Water vullen ............................................................................................... 5

Isoleren van de leidingen................................................................... 6
Lokale bedrading ............................................................................... 6
Tabel met onderdelen ................................................................................ 6
Normen voor het voedingscircuit en de kabels .......................................... 7
Aansluiting van de elektrische voeding van de
luchtgekoelde waterkoelers........................................................................ 7
Verbindingskabels ...................................................................................... 7
Lokale bedrading aansluiten ...................................................................... 7
Aansluiting en setup van een DICN-systeem (optiekit EKACPG).............. 8
Kabel voor digitale controller op afstand (optiekit EKRUPG) ..................... 9

Model EWAQ

Koelmiddel
Afmetingen HxBxD
Gewicht

240
(mm)

• machinegewicht

(kg)

• gewicht bij werking

(kg)

260

R410A
2311x2000x4833
3150
3189

3250
3292

Aansluitingen
3" (88,9 mm Øuitw.)

• in- en uitlaat voor koelwater

Elektrische specificaties(1)

Voor het opstarten ............................................................................. 9
Verdere handelingen ....................................................................... 11

Model EWAQ

080~260

Voedingscircuit
• Fase

Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin-airconditioner.
LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORALEER
DE UNIT OP TE STARTEN. GOOI DEZE HANDLEIDING
NIET WEG MAAR BEWAAR ZE IN UW ARCHIEF VOOR
LATERE RAADPLEGING.

• Frequentie

(V)

• Spanningsafwijking

(%)

Opties en eigenschappen(1)

EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN
APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND OF
ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR VEROORZAKEN. GEBRUIK DAAROM UITSLUITEND DAIKINTOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN ZIJN
VOOR TOEPASSING MET DE APPARATUUR EN LAAT
ZE OOK INSTALLEREN DOOR EEN VAKMAN.

Opties

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE INSTALLATIEPROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD UW DAIKINVERDELER VOOR ADVIES EN INFORMATIE.

INLEIDING
De Daikin EWAQ-DAYN luchtgekoelde ijswaterkoelgroepen zijn
speciaal ontworpen voor buitenmontage en kunnen enkel koelen. De
units zijn verkrijgbaar in 8 standaardversies met een nominale
koelcapaciteit gaande van 80 tot 260 kW.
Voor airconditioningdoeleinden kunt u de EWAQ-units combineren
met ventilator-convectoren of luchtbehandelingsunits van Daikin. Ze
zijn ook geschikt voor de toevoer van gekoeld water bij industriële
koeling.
Deze montagehandleiding beschrijft de werkwijze voor het uitpakken,
monteren en aansluiten van de EWAQ-units.

EWAQ080~260DAYN
Bedrijfsklare luchtgekoelde ijswaterkoelgroepen
4PW35557-1C

(Hz)

• Spanning

YN
3~
50
400
±10

■

Aanzuigafsluiter, vloeistofafsluiter, persafsluiter (OP12)

■

Ampère- en voltmeteraanduiding op controller (OP57)

■

Tweedruksveiligheidsklep (OP03)

■

Beschermrooster voor condensor (OPCG)

■

Inverter-ventilatoren (OPIF)

■

Geluidsarme werking (OPLN = OPIF + compressorbehuizing)

■

Enkele pomp (OPSP)

■

Pomp met hoge statische druk (OPHP)

■

Dubbele pomp (OPTP)

■

Verwarmingslint(en) (OP10)

■

Glycolapplicatie voor uitlaatwater aan verdamper tot –10°C
(OPZL)

■

Ventilatoren met hoge statische druk (OPHF)

■

Adreskaart (EKACPG) met o.a.
- Daikin Geïntegreerd Waterkoeler Netwerk (Daikin Integrated
Chiller Network - DICN)
- Seriële communicatie (MODBUS)

■

Interface voor afstandsbediening (EKRUPG)

■

Enkele pompcontactgever (OPSC)
(1) Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of Engineering Data voor de volledige
lijst met specificaties, opties en eigenschappen.

Montagehandleiding
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■

Dubbele pompcontactgever (OPTC)

HOOFDCOMPONENTEN

■

Buffertank (OPBT)

meegeleverd met de unit)

1

Verdamper

2

Condensor

19

Inlaatopening lokale
bedrading

In de fabriek geïnstalleerde hoofdschakelaar

3

■

In de fabriek geïnstalleerde stromingsschakelaar en waterfilter

4

Compressor

20

Elektronische expansieklep + kijkglas met
vochtigheidsaanduiding

Hoofdnetscheidingsschakelaar

■

Uitlezing van koelmiddeldrukken (hoog en laag) via controller

21

Transportbalk

■

Hoge efficiëntie (gedeeltelijke belasting)

5

Persafsluiter (optie)

22

Stromingsschakelaar

Elektronische expansieklep + kijkglas met vochtigheidsaanduiding

6

Aanzuigafsluiter (optie)

23

Ventilator

Spanningsvrije contacten
• algemene werking
• pompcontact
• tweede pompcontact voor functie dubbele pomp
• veiligheids- + waarschuwingssignaal (normaal open of
normaal gesloten contact)
• signaal 100% capaciteit, signaal volledige capaciteit
• bedrijfscircuit 1
• bedrijfscircuit 2 (alleen voor EWAQ130~260)

7

Vloeistofafsluiter (optie)

24

Veiligheidsklep

8

Inlaat gekoeld water
(Victaulic®-koppeling)

25

Hogedruksensor

26

Lagedruksensor

9

Uitlaat gekoeld water
(Victaulic®-koppeling)

27

Hogedrukschakelaar

28

Kijkglas olie

Waterafvoer verdamper

29

Pomp (optie)

Eigenschappen
■

■
■

■

■

■

(raadpleeg het aanzichtschema dat is

10

Inputs voor werking vanop afstand
• aan-uit vanop afstand
• dubbel instelpunt
• capaciteitsbeperking (verschillende instellingen mogelijk)
• geluidsarm (alleen voor optie OPIF)
• signaal vrij koelen
• signaal ventilator geforceerd aan
Veranderlijke analoge inputs
• vlottend instelpunt (mA, V, NTC)
• bijkomende meting water temperatuur (NTC)

11

Ontluchting

30

Buffertank (optie)

12

Temperatuursensor
uitlaatwater (R3T)

31

Expansievat (optie)

32

Waterfilter

13

Temperatuursensor
inlaatwater (R2T)

33

Waterafsluiters (optie)

34

Frame

14

Sensor omgevingstemperatuur (R1T)

35

Aftapkraan buffertank

36

Regelklep (optie)

15

Droger + vulklep

37

16

Inlaatopening
voedingskabel

Veiligheidsklep
watercircuit (optie)

38

Manometer (optie)

17

Schakelkast

39

18

Digitale display controller

Oogbout om unit omhoog
te hijsen (alleen voor
EWAQ080~210)

Veranderlijke analoge outputs
• unitcapaciteit (mA, V)

Benodigde vrije ruimte rond de unit voor onderhoud en luchtinlaat
Zwaartepunt

KEUZE

WERKINGSBEREIK
EWAQ080+100 + 180~260
AT °C

Zorg ervoor dat de unit niet voor iedereen toegankelijk is.

STD

STD

De units zijn ontworpen voor montage op het dak of op de grond. Ze
moeten worden gemonteerd op een plaats die voldoet aan de
volgende vereisten:
1

De fundering is stevig genoeg om het gewicht van de unit te
dragen en de basis is vlak om trillingen en geluidsoverlast te
voorkomen.

2

Er is voldoende vrije ruimte rond de unit voor het onderhoud en
de luchtinlaat en uitlaat (raadpleeg het hoofdstuk "Beschrijving"
in de gebruiksaanwijzing).

OPIF

STD
OPZL

OPZL

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

Omgevingstemperatuur

Gebied werking
temperatuurverlaging

LWT

Watertemperatuur
verdamperuitlaat

Gebied doorlopende
werking

STD

Standaardunit

OPIF

Optie inverterventilatoren

OPZL

Optie glycolapplicatie
voor uitlaatwater aan
verdamper tot –10°C

Bescherm het watercircuit tegen de vorst met
een verwarmingslint of
door het systeem te
vullen met een
glycoloplossing

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

43

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

AT

Dit is een klasse A-product. In een residentiële omgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken, en dan moet de gebruiker de
gepaste maatregelen treffen.

EWAQ130+150
AT °C

OPIF

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

VAN DE MONTAGEPLAATS

Optie inverterventilatoren (OPIF)

Wanneer u meerdere units zij aan zij installeert, moet u rekening
houden met de minimale onderhoudsruimte tussen de units.
3

Er kan geen brand ontstaan als gevolg van lekkage van licht
ontvlambare gassen.

4

Zorg dat de montageplaats geen waterschade kan oplopen door
een waterafvoer in de fundering te voorzien en te voorkomen dat
in de constructie water komt te staan.

5

De uitgeblazen lucht noch het geluid voortgebracht door de unit
mogen storend werken op de omgeving.

6

De luchtinlaat- en uitblaas van de unit mogen niet tegen de
windrichting in gemonteerd zijn. Frontale wind kan de werking
van de unit belemmeren. Breng indien nodig een windscherm
aan om de wind te blokkeren.

7

In gebieden met zware sneeuwval dient u ervoor te zorgen dat
de sneeuw de werking van de unit niet kan beïnvloeden.

EWAQ080~260DAYN
Bedrijfsklare luchtgekoelde ijswaterkoelgroepen
4PW35557-1C

Montage op de grond

EWAQ080~210

1

2

Houten balken

3

Beschermende
platen condensor (ter
bescherming
van de unit bij
het transport)

EWAQ240+260
>2000
1922

1
2
3+4

1388

3

Strop met
4 stalen kabels

6

140

5

1

7

>2000
100

50

>100

Bij de levering moet de unit worden gecontroleerd. Eventuele
schadeclaims moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan de
bevoegde expeditie-agent.

>350

EN BEHANDELING VAN DE UNIT

>200

CONTROLE

>A

>2000
1922

813

EWAQ080~210

2

1388

>A

EWAQ240+260

3

■ Bevestig ankerbouten (1) in de betonnen fundering.
Controleer bij de definitieve bevestiging van de unit met
behulp van deze ankerbouten, of de borgschijven voor
DIN434-rails (2) en zowel de lokaal geleverde rubberplaten
(3) als de lokaal geleverde ruwe kurk- of rubbervellen (4)
voor betere trillingsisolatie geplaatst werden zoals afgebeeld.

2

Bij het behandelen van de unit dient u de volgende punten in acht te
nemen:
1

1388

1

Hef de unit bij voorkeur op met een hijskraan en een strop met
4 stalen kabels overeenkomstig de instructies op de sticker op
de unit.

■ Om het loodgieterswerk en de afvoer te vergemakkelijken
moet de betonnen ondergrond ongeveer 100 mm boven de
grond liggen.

■ Voor EWAQ080~210: De stalen kabels moeten elk minstens
3 m lang zijn.
Zorg ervoor dat de stalen kabels worden bevestigd aan de
voorziene oogbouten bovenop de unit.

Type

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

■ Voor EWAQ240+260: De stalen kabels moeten elk minstens
6 m lang zijn.

Zorg ervoor dat de stalen kabels worden bevestigd aan de
voorziene gele hefplaten onderaan de unit.
2

Voor EWAQ080~210: Bij het opheffen van de unit met een
hijskraan dient u rekening te houden met het zwaartepunt van
de unit.

3

Breng de unit zo dicht mogelijk bij de plaats van montage in de
oorspronkelijke verpakking om beschadiging tijdens het vervoer
te voorkomen.

UITPAKKEN

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

Verwijder de houten balken van de unit.

2

Bevestig montagestukken tegen trillingen bij montage van de
unit op het dak of in andere gevallen waarbij trillingen en
geluidsoverlast voor problemen kunnen zorgen.

3

Monteer de unit op een stevige en vlakke fundering.
Montage op het dak:

De unit moet worden gemonteerd op een
geraamte van staal of balken of op een
betonnen ondergrond.

Montage op de grond:

De unit moet worden gemonteerd op een
stevige ondergrond. Het is aangewezen
om de unit met behulp van ankerbouten
te bevestigen op een betonnen
ondergrond.

LET OP

4
5
6
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M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

■ Zorg ervoor dat de fundering vlak en horizontaal is.
■

De gegevens vermeld in de tabel zijn van
toepassing als de basis is aangebracht in de
grond (5) of op een betonnen ondergrond
(6). Als de basis zich bevindt op een vlakke
grond is het mogelijk om de dikte van de
betonnen ondergrond op te nemen in de
dikte van de basis.

■

Als de basis is aangebracht op een betonnen
ondergrond dient u een afwatering (7) te
voorzien. Een
afvoer
is
belangrijk,
onafgezien van het feit of de basis in de
grond of op een betonnen ondergrond is
aangebracht (waterafvoer).

■

De verhouding van de bestanddelen van het
beton is als volgt: cement 1, zand 2 en
grind 3. Breng ijzerstaven aan van Ø10 mm
met een tussenafstand van 300 mm. De
randen van de betonnen ondergrond moeten
ook afgerond zijn.

EN MONTEREN VAN DE UNIT

1

ankerbout
maat
Aantal

A

Verwijder de beschermende platen van de condensor van de
unit.
Alleen voor EWAQ240+260: Verwijder de gele hefplaten van de
unit.
Verwijder de 2 gele transportbeveiligingen van de compressoren.

Montagehandleiding
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BELANGRIJKE

INFORMATIE OVER HET
GEBRUIKTE KOELMIDDEL

WATERVULLING, -STROMING

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyotoprotocol vallen. Laat de gassen niet vrij in de atmosfeer.

Om een probleemloze werking van de unit te verzekeren is er een
minimaal watervolume in het systeem vereist en moet de waterstroming door de verdamper binnen het werkingsbereik liggen
(raadpleeg daartoe de tabel).

Koelmiddeltype:
GWP(1) waarde:
(1)

R410A
1975

GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)

De hoeveelheid koelmiddel staat vermeld op het naamplaatje van de
unit.

CONTROLE

VAN HET WATERCIRCUIT

De units zijn uitgerust met een waterinlaat en -uitlaat voor aansluiting
op een watercircuit. Dit circuit moet worden voorzien door een erkend
technicus en in overeenstemming zijn met de geldende Europese en
nationale reglementeringen.
Controleer de volgende punten vooraleer de montage van de unit
verder te zetten:

Alleen voor EWAQ*DAYN
(zonder optie OPSP, OPTP of OPHP)
■

Er moet een circulatiepomp worden voorzien die het water
rechtstreeks in de water-warmtewisselaar brengt.

■

Voorzie voldoende beveiligingen in het watercircuit om te
voorkomen dat de waterdruk de maximaal toegestane werkdruk
(10 bar) zou overstijgen.

■

Afsluitkranen moeten voorzien worden rond de eenheid, zodat
normaal onderhoud kan uitgevoerd worden zonder het systeem
te laten leeglopen.

Voor alle modellen
■

Alle lage punten van het systeem moeten worden voorzien van
afvoerstoppen. Dit maakt het mogelijk om bij onderhoud of
volledige stopzetting van het systeem het hele circuit te laten
afvoeren. Een afvoerstop is voorzien om het water uit het
koelerwatersysteem af te laten.

■

Voorzie ontluchtingspunten op alle hoge punten in het systeem.
De ontluchtingspunten moeten zich op gemakkelijk toegankelijke punten bevinden. Het koelerwatersysteem is voorzien van
een automatische ontluchting.

■

Zorg ervoor dat de componenten die zijn geïnstalleerd in de
lokale leidingen een druk kunnen weerstaan die minstens gelijk
is aan de som van de openingsdruk van de veiligheidsklep + de
statische druk van de pomp.

Voor alle modellen

Eenheid

Minimale
waterstroming

Maximale
waterstroming

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

(*) a = koeltemperatuurverschil (raadpleeg "Definiëren van de
thermostaatinstellingen" op pagina 11)

Alleen voor modellen met optie OPSP, OPTP of OPHP

Maximaal toegestane installatiehoogte naar gelang het
watervolume
Houd rekening met de volgende beperkingen:
EWAQ

080~210

240+260

Volume expansievat

35 l

50 l

Als de EWAQ-unit zich op het hoogste punt van het systeem bevindt,
wordt het hoogteverschil beschouwd als zijnde 0 m.
Als de EWAQ-unit zich niet op het hoogste punt bevindt, zie dan de
afbeelding in "Water vullen" op pagina 5 voor het maximaal
toegestane hoogteverschil naar gelang het watervolume.
■

voorbeeld voor EWAQ080~210: Als watervolume=650 l, is
maximaal toegestane hoogteverschil installatie 9 m.

■

voorbeeld voor EWAQ240+260: Als watervolume=650 l, is
maximaal toegestane hoogteverschil installatie 13 m.

Voordruk van het expansievat instellen
De voordruk (Pg) op het expansievat moet worden ingesteld voordat
het systeem met water of een oplossing van water en glycol wordt
gevuld afhankelijk van het maximaal hoogteverschil van de
installatie (H).
Werk hiervoor met droge perslucht of stikstof.
Bereken de in te stellen voordruk (Pg) als volgt:
Pg=(H/10+0,3) bar
H=Maximale installatiehoogte van het circuit boven de EWAQ-unit (m)
■

Voor EWAQ080~210: Als H≤12 m en het water
volume ≤520 l, verandert u de fabrieksinstelling
van de voordruk best niet (=1,5 bar)

■

Voor EWAQ240+260: Als H≤12 m en het water
volume ≤750 l, verandert u de fabrieksinstelling
van de voordruk best niet (=1,5 bar)

VAN HET WATERCIRCUIT

De wateraansluitingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met het aanzichtschema dat bij de unit is geleverd, en
moeten rekening houden met de waterinlaat en -uitlaat.

Minimaal
watervolume (l)(*)

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

LET OP

AANSLUITING

EN -KWALITEIT

Vervorm de unit niet door te forceren wanneer u de
leidingen aansluit. De unit kan slecht werken als de
leidingen vervormd zijn.
Als er lucht, vocht of stof in het watercircuit terechtkomt kunnen er
storingen ontstaan. Daarom moet u bij het aansluiten van het
watercircuit steeds rekening houden met het volgende:
1

Gebruik uitsluitend zuivere leidingen.

2

Houd de uiteinden van de leidingen omlaag tijdens het verwijderen
van bramen.

3

Dek de uiteinden van de leiding af wanneer u de leiding door een
muur steekt, zodat er geen stof of vuil kan indringen.

Montagehandleiding
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Water vullen

Gegevens i.v.m. de waterkwaliteit
De waterkwaliteit moet beantwoorden aan de volgende specificaties:
circulerend
water

aangevoerd
water

fenomeen
in geval van
afwijking

Te controleren punten
pH

bij 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

Elektrisch
geleidingsvermogen

[mS/m]
bij 25°C

<40

<30

corrosie+
afbladderen
corrosie+
afbladderen

[mg Cl–/l]

<50

<50

[mg SO42–/l]

<50

<50

corrosie

M-alkaliteit (pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

afbladderen

Totale hardheid

[mg CaCO3/l]

<70

<70

afbladderen

Calciumhardheid

[mg CaCO3/l]

<50

<50

afbladderen

[mg SiO2/l]

<30

<30

afbladderen

Chlorideion
Sulfaation

Siliciumion

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Koper

[mg Cu/l]

Sulfideion

[mg S2–/l]

<1,0
niet
opspeurbaar

<0,1
niet
opspeurbaar

<1,0

<0,1

Ammoniumion
Resterende chloride
Vrij carbide

[mg NH4+/l]
[mg Cl/l]
[mg CO2/l]

Stabiliteitsindex

1

Sluit de watertoevoer aan op de aftap- en vulkraan

2

Open de drukregelklep en de afsluiters (alleen voor modellen
met optie OPSP, OPTP of OPHP)

3

Verwijder bij het vullen van het systeem alle lucht uit het
systeem met behulp van de ontluchtingskranen van de unit en
de ontluchtingskranen op de hoogste punten van het circuit

corrosie

Referentiepunten
IJzer

Voor alle modellen

corrosie+
afbladderen
corrosie
corrosie

Alleen voor modellen met optie OPSP, OPTP of OPHP
Vul water bij tot het systeem de vereiste druk (Pr) bereikt. U kunt de
druk aflezen op de manometer.
De waarde van de vereiste waterdruk (Pr) hangt af van het totale
watervolume in het systeem en de druk in het expansievat (zie vorig
hoofdstuk).
Zie de afbeelding – Vereiste waterdruk naar gelang watervolume en
voordruk (Pg):

EWAQ080~210

corrosie

<0,3

<0,3

corrosie

<4,0

<4,0

corrosie

—

—

corrosie+
afbladderen

De koelers mogen alleen in een gesloten-watersysteem
worden gebruikt. Gebruik in een open-watercircuit kan
leiden tot overmatig roesten van de waterleiding.
Voorzie voldoende beveiligingen in het watercircuit om
te voorkomen dat de waterdruk de maximaal
toegestane werkdruk zou overstijgen.
Voor modellen met optie OPSP, OPTP of OPHP, zie
ook "Voordruk van het expansievat instellen" op
pagina 4.
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1

2 3

Wateruitlaat
Rotor

3

Waterinlaat

4

Aftapkraan

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

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

35 l

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

EWAQ240+260

Gebruik hiervoor de aftapkraan van de pomp. Vul de pomp
met water en maak ze leeg; doe dit enkele keren tot het
verwijderde water helemaal zuiver is. Houd de aansluitingen dicht om te voorkomen dat roest en verontreinigingen
in het watersysteem terechtkomen.

2

C (bar)

D (1.5 bar)

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

Als het watersysteem wordt geleegd, reinig de pompkamer
dan met gedemineraliseerd water. Dit om te voorkomen
dat gedroogde verontreinigingen de rotor zouden
blokkeren.

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

4
Glycol mag worden gebruikt, maar nooit meer dan 40%
van het volume. Een groter aandeel glycol zou de
hydraulische delen kunnen beschadigen.
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A (l)

A

Watervolume (l)

B

Hoogteverschil installatie (m)

C

Voordruk (Pg)

D

Fabrieksinstelling voordruk (1,5 bar)

het

hele

A (l)

1.

Bereken het totale watervolume in
overeenstemming met het expansievat.

systeem

in

2.

Controleer in de afbeelding hierboven waar de horizontale lijn
van de ingestelde voordruk (Pg) de verticale lijn van het
watervolume in het systeem kruist.

3.

Lees op het kruispunt van de twee lijnen de vereist waterdruk (Pr) af
van de lijnen in de afbeelding.

Montagehandleiding
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LOKALE

Voorbeeld 1
in het geval van een EWAQ080~210-unit
Totaal watervolume in systeem=300 l
Hoogste punt van circuit boven de EWAQ-unit=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar

De bedrading ter plaatse en de montage van de componenten moeten worden uitgevoerd door een erkend
elektricien en in overeenstemming zijn met de geldende
Europese en nationale reglementeringen.
De bedrading ter plaatse moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met het bedradingsschema dat met de
unit is meegeleverd en met de onderstaande instructies.

in het geval van een EWAQ240+260-unit
Totaal watervolume in systeem=600 l
Hoogste punt van circuit boven de EWAQ-unit=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,9 bar
LET OP

BEDRADING

Gebruik een afzonderlijk voedingscircuit. Deel dus nooit
een voeding met een ander toestel.

In dit voorbeeld mag de fabrieksinstelling van de
voordruk van 1,5 bar behouden blijven. In dit geval
moet de initiële waterdruk ±2,2 bar zijn

LET OP

Controleer op het elektrisch schema alle hieronder
vermelde handelingen met betrekking tot het elektrische gedeelte. Daardoor zult u de werking van de
unit beter begrijpen.

Voorbeeld 2
in het geval van een EWAQ080~210-unit
Totaal watervolume in systeem=600 l
Hoogste punt van circuit boven de EWAQ-unit=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar

Tabel met onderdelen

in het geval van een EWAQ240+260-unit
Totaal watervolume in systeem=1000 l
Hoogste punt van circuit boven de EWAQ-unit=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar

A02P...........** ....... Printplaat communicatie (alleen voor optie
EKACPG)

LET OP

In dit voorbeeld mag de fabrieksinstelling van de voordruk van 1,5 bar niet behouden blijven.

Raadpleeg de bij de unit geleverde extra handleiding voor:
■

Volledige onderdelentabel

■

Opmerkingen die moeten worden gelezen

A4P........................ Printplaat bedrade afstandsbediening
A5P.............** ....... Printplaat bedrade afstandsbediening
(alleen voor optie EKRUPG)
E5H.............*......... Lokale verwarming
F1~F3 .........# ........ Hoofdzekeringen
F4,F5 ..........# ........ Zekering voor verwarmingen

ISOLEREN

VAN DE LEIDINGEN

Het volledige watercircuit, inclusief alle leidingen, moet worden
geïsoleerd om condensvorming en een verminderde koelcapaciteit te
voorkomen.
Bescherm de waterleidingen tegen bevriezing tijdens de winterperiode (bijvoorbeeld door een lokaal voorzien verwarmingslint of
glycoloplossing te gebruiken).
LET OP

■

■

In geval van een in de fabriek geïnstalleerd
verwarmingslint (OP10):
In de schakelkast zijn twee klemmenstroken
voorzien waarop u een bijkomend lokaal geleverd
verwarmingslint kunt aansluiten om te voorkomen
dat de waterleidingen in de koude wintermaanden
gaan bevriezen. Raadpleeg het elektrisch
schema dat meegeleverd is met de unit.
Wanneer geen verwarmingslint is geïnstalleerd:
De pomp kan worden ingeschakeld bij lage
omgevingstemperatuur (zie "Instellingen op maat
in het onderhoudsmenu" op pagina 9).

H1P.............*......... Indicatielampje: alarmsignaal (standaard NO)
H2P~H6P ...*......... Indicatielampje voor veranderlijke digitale
outputs

H11P,H12P ...*......... Indicatielampje voor werking compressor C11M,
C12M
H21P,H22P ...*......... Indicatielampje voor werking compressor C21M,
C22M (alleen voor EWAQ130~260)
K1P.............## ...... Pompcontactgever (alleen voor opties OPSP,
OPHP, OPSC, OPTP en OPTC)
K1S.............*......... Overstroomrelais pomp (alleen voor opties
OPSP, OPHP, OPSC, OPTP en OPTC)
K2P.............** ....... Pompcontactgever (alleen voor optie OPTC of
OPTP)
M1P ............*......... Pompmotor 1 (alleen voor opties OPSP, OPHP,
OPSC, OPTP en OPTC)
M2P ............*......... Pompmotor 2 (alleen voor optie OPTC of OPTP)
R8T.............*......... Temperatuursensor voor veranderlijke analoge
input
S1M ....................... Hoofdnetscheidingsschakelaar
S2M ............# ........ Netscheidingsschakelaar verwarmingslint
S1S~S5S ....*......... Schakelaar voor veranderlijke digitale input
V2C.............## ...... Ferrietkern (alleen voor optie EKACPG)
- - - ......................... Lokale bedrading
➀............................ Verschillende bedradingsmogelijkheden
........................ DIP-schakelaar (ingesteld op linkerstand)
Niet geleverd bij standaardunit

Montagehandleiding
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Niet mogelijk als optie

Mogelijk als optie

Verplicht

#

##

Niet verplicht

*

**

EWAQ080~260DAYN
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■

Normen voor het voedingscircuit en de kabels
1

2

De elektrische voeding van de unit moet zodanig worden
aangesloten dat deze kan worden in- en uitgeschakeld
onafhankelijk van de elektrische voeding van het systeem en de
uitrusting in het algemeen.
Er moet een voedingscircuit worden voorzien voor aansluiting
van de unit. Daarvoor moeten de nodige beveiligingen worden
voorzien, namelijk een stroomonderbreker, een langzaam
werkende zekering op iedere fase en een aardsluitingsaanwijzer
(snel type 100 mA nominaal). De aanbevolen zekeringen
worden vermeld op het elektrisch schema dat is meegeleverd
met de unit. Bij een systeem met waterkoelers in een DICNconfiguratie moet een afzonderlijk voedingscircuit worden
voorzien voor elke waterkoeler.

•

1

2

•

.

Verbindingskabels
■

Alleen voor modellen zonder optie OPSP, OPTP, OPHP,
OPSC of OPTC
Een pompgrendelcontact moet worden geïnstalleerd
om te voorkomen dat de unit zonder waterstroming
werkt. In de schakelkast steekt een klem voor de
elektrische aansluiting van het grendelcontact.
Bij units opgesteld in een DICN-configuratie kan elke
waterkoeler uitgerust zijn met een individuele
circulatiepomp. Eén enkele pomp kan ook water
afvoeren in een verdeler die het water naar de
verschillende waterkoelers voert.
In beide gevallen moeten alle units voorzien zijn van
een grendelcontact!
LET OP

■

Schakelaar voor dubbele instelling op afstand:

De schakelaar voor dubbele instelling op afstand mag enkel
worden aangesloten op de waterkoeler gedefinieerd als
MASTER.
Indien echter de hoofdunit stilvalt door bijvoorbeeld een
spanningsuitval kan het interessant zijn dat ook op de andere
units een dubbele temperatuurschakelaar is gemonteerd.

Lokale bedrading aansluiten

Sluit met behulp van de geschikte kabel het voedingscircuit aan
op de klemmen L1, L2 en L3 van de unit.
Het voedingscircuit moet worden aangesloten op klem 2, 4 en 6
van de hoofdnetscheidingsschakelaar.
Sluit de aardgeleider (geel/groen) aan op de aardklem

Schakelaar aan/uit op afstand:

Units met een status NORMAL of STANDBY worden
bestuurd door de schakelaar aan/uit op afstand aangesloten
op de ijswatergroep gedefinieerd als MASTER.
Units met een status DISCONNECT ON/OFF worden
bestuurd door de schakelaar die daarop is aangesloten.
Zie tevens de gebruiksaanwijzing: "Selecteren van lokale
aan/uit-besturing of vanop afstand".

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u een aansluiting
uitvoert (schakel de stroomonderbreker uit, verwijder de
zekeringen of schakel deze uit).

Aansluiting van de elektrische voeding van de
luchtgekoelde waterkoelers

Inputs voor werking vanop afstand (voor alle modellen)
Behalve het bedraden van spanningsvrije contacten is het
mogelijk om ingangen voor werking vanop afstand te monteren.
Raadpleeg daartoe het bedradingsschema.
Let op het volgende bij units in een DICN-configuratie:

Door de standaard geïnstalleerde stromingsschakelaar zal de unit normaal niet werken als er
geen stroming is.
Maar als extra veiligheid moet u het pompgrendelcontact installeren.
Wanneer de unit wordt gebruikt zonder stroming
zal de apparatuur ernstig beschadigd worden (de
verdamper kan bevriezen).

Spanningsvrije contacten (voor alle modellen)
De controller is uitgerust met spanningsvrije contacten die de
status van de unit aangeven. Raadpleeg het bedradingsschema
voor het bedraden van deze spanningsvrije contacten.

De lokale bedrading moet worden geleid zoals aangegeven in de
afbeeldingen hieronder.
In de afdekplaat is ruimte voorzien voor de installatie van de
kabelnippels (u moet hiervoor wel door de afdekplaat boren).
- voor units met één circuit: onder de aansluitklemmen van de
lokale bedrading,
- voor units met twee circuits: onder de hoofdschakelaar.
Maak de bedrading vast met een klem (lokale levering) aan de
bevestigingspluggen (1) zoals te zien in de onderstaande
afbeeldingen om ervoor te zorgen dat de bedrading niet gespannen
wordt.
LET OP

■

In het geval van mechanische spanning op de
bedrading, zullen de aardingsaansluitingen misschien
niet loskomen vóór de stroomvoerende aansluitingen.
Maak de aardingsgeleiders langer dan de stroomvoerende geleiders.

Voeding van in de fabriek geïnstalleerd verwarmingslint
(optie OP10) en extra verwarmingslinten.
Een onafhankelijke voeding 1~50 Hz, 230 V moet worden
aangesloten op de klemmen zoals aangegeven op het bij de unit
geleverde bedradingsschema. De verwarmingslinten moeten
hele jaar door aangesloten blijven op de onafhankelijke voeding.
Lokaal moeten afzonderlijke zekeringen en een scheidingsschakelaar voor de verwarmingslinten worden geïnstalleerd.
Sluit de aardgeleider (geel/groen) aan op de aardklem
.
(Raadpleeg het bij de unit geleverde bedradingsschema.)
Gebruik een voedingskabel met 2 geleiders en een aarding met
een kabeldoorsnede afhankelijk van:
■ maximum stroom van 10 A,
■ maximum omgevingstemperatuur
schakelkast.

van

60°C

in

de

Unit met één circuit

1
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Aansluiting en setup van een DICN-systeem
(optiekit EKACPG)

Unit met twee circuits

(Zie Bijlage I, "Installatievoorbeelden voor een DICN-configuratie" op
pagina 12)
Bij een systeem met waterkoelers in een DICN-configuratie moeten
de waterkoelers worden aangesloten zoals hieronder afgebeeld.

1

2

3

4

1
■

Aansluiting van de pomp (3~50 Hz, 400 V) in het geval van
OPSC of OPTC
- Voor OPSC: pompcontactgever K1P is aanwezig
- Voor OPTC: pompcontactgevers K1P en K2P zijn aanwezig
Gebruik voor elke pompaansluiting een kabel met 3 geleiders +
aarding met een minimum geleidersdoorsnede van 2,5 mm 2.
De aardingskabel mag niet langer dan 10 m zijn. Als
de afstand tussen de pomp en de schakelkast meer
dan 10 m bedraagt, moet de pomp onafhankelijk van
de schakelkast worden geaard.

Voor de F1/F2-aansluiting uit voor DIII-communicatie zoals afgebeeld
op het bedradingsschema met een tweeaderige kabel
(0,75~1,25 mm2) (maximum 1000 m).
Let op de polariteit!

Instellingen DICN-setup op de digitale controller
Wanneer een DICN-systeem is geïnstalleerd, voert u de instellingen
uit op de digital controller zoals aangegeven in de onderstaande
tabellen:
Onderhoudsmenu, submenu, communicatie
COMMUNICATION PCB (vijfde scherm)

Maximum opgenomen amperage/pomp zoals aangegeven in de
tabel hieronder.

Unit 1
Master

Unit 2
Slave 1

Unit 3
Slave 2

Unit 4
Slave 3

Units

Maximaal opgenomen amperage/pomp

DIII:

YES

YES

YES

YES

EWAQ080+100

4,45 A

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

EWAQ130+150

6,30 A

POWER:

Y

N

N

N

EWAQ180~260

8,00 A

Sluit L1, L2, en L3 aan op K1P (en op K2P in het geval van
OPTC) en de aardingsdraad op de aardklem aan de linkerkant
van K1P zoals te zien op de afbeeldingen hieronder.
Unit met één circuit

K1P

K2P

Onderhoudsmenu, submenu, DICN
DICN SETTINGS (eerste scherm)
Unit 1
Master

Unit 2
Slave 1

Unit 3
Slave 2

Unit 4
Slave 3

MS OPTION:

Y(*)

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) De master-unit moet als laatste worden ingesteld; stel anders in op N en dan
weer op Y.

DICN SETTINGS (tweede scherm)
L1 L2 L3 L1 L2 L3

1
Unit met twee circuits

Unit 1
Master

Unit 2
Slave 1

Unit 3
Slave 2

Unit 4
Slave 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

LET OP

1
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■

Wanneer de gebruiker naar het onderhoudsmenu
gaat, stopt de DIII-communicatie.

■

Wanneer de gebruiker het onderhoudsmenu
verlaat, begint de DIII-communicatie weer.

■

Het duurt 10 minuten voordat de DIIIcommunicatie volledig hersteld is.
Als de communicatie na 10 minuten nog niet
hersteld is, verschijnt de foutmelding van de
netwerkbeveiliging "OU4:PCB
COMM.
PROBLEM" (zie ook symptoom 12 in het
hoofdstuk "Problemen en oplossingen" in de
gebruiksaanwijzing).

EWAQ080~260DAYN
Bedrijfsklare luchtgekoelde ijswaterkoelgroepen
4PW35557-1C

Kabel voor digitale controller op afstand (optiekit
EKRUPG)

vermeld ✓
na
controle

■

Wanneer u de unit liever van op een afstand bedient, kan een digitale
controller op afstand op de printplaat binnenin de unit worden
aangesloten. De specificaties voor deze kabel zijn: 0,75 mm 2
4 draden, en maximum 500 m lang.

12

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

Instellen van de adressen op de digitale controller op afstand
Wanneer u een digitale controller op afstand gebruikt, moet u het
adres instellen via DIP-schakelaars, zoals hieronder aangegeven:
Hoofdafstandsbediening
(A4P)
SUB

Ondergeschikte (A5P)
afstandsbediening
SUB

S1A

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

standaardprocedure vooraleer de unit op te starten

Controleer of na het inschakelen van de voeding alle
veranderlijke inputs en outputs juist zijn geconfigureerd.
Let op de juiste configuratie voor elk van de volgende
veranderlijke inputs en outputs:

OFF

LET OP

■

■ = Stand DIP-schakelaar

Raadpleeg ook het bij de unit geleverde bedradingsschema.
■

VOOR

HET OPSTARTEN
U mag de unit niet opstarten, zelfs niet voor een korte
periode, vooraleer u de volgende controlelijst volledig heeft
ingevuld.

vermeld ✓
na
controle

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

Vooraleer de unit in werking te stellen dient u de
gebruiksaanwijzing door te nemen die is meegeleverd met de unit. Daardoor zult u meer inzicht
hebben in de werking van de unit en het
elektronisch besturingssysteem.
Sluit na montage van de unit alle deurtjes van de
schakelkast.

Ik bevestig hierbij alle hierboven vermelde punten te hebben
uitgevoerd en gecontroleerd.
Datum

Handtekening

Bijhouden voor latere raadpleging.
standaardprocedure vooraleer de unit op te starten

■
■

1

Controleer of de buitenzijde niet beschadigd is.

2

Open alle afsluiters die als volgt in het rood worden
aangeduid: "OPEN DEZE KLEP VOOR HET OPSTARTEN".
(Open de vloeistof-, pers- en aanzuigafsluiters volledig (indien
voorzien (OP12)).

■

3

Installeer hoofdzekeringen, aardsluitingsaanwijzer.
Aanbevolen zekeringen: gL/gG overeenkomstig IEC-norm
269-2.
Raadpleeg het elektrisch schema voor de grootte.

■

4

Schakel de hoofdvoeding in en controleer of deze binnen de
maximale afwijking van ongeveer 10% ligt ten opzichte van de
spanning vermeld op de naamplaat.
De elektrische hoofdvoeding moet zodanig worden
aangesloten dat deze kan worden in- en uitgeschakeld
onafhankelijk van de elektrische voeding van de andere
apparaten van het systeem en de uitrusting in het algemeen.
Raadpleeg het bedradingsschema, klemmen L1, L2, L3 en PE.

INSTELLINGEN OP MAAT IN HET ONDERHOUDSMENU
Alle instellingen op maat moeten door een erkend
technicus worden uitgevoerd.
Om een instelling in het onderhoudsmenu te veranderen:
1

2
3

■
■

5

Controleer of alle lokale bedrading juist is geïnstalleerd.

6

Zorg voor watertoevoer in de verdamper en controleer of de
waterstroming binnen de grenzen ligt die vermeld zijn in de
tabel onder het punt "Watervulling, -stroming en -kwaliteit" op
pagina 4.

■
■

7

De leidingen moeten volledig worden ontlucht.

8

Sluit het pompcontact aan zodat de unit alleen kan
functioneren als de waterpompen in werking zijn en er
voldoende waterstroming is.
Bij DICN-configuraties moet elke waterkoeler uitgerust zijn met
een eigen stromingsschakelaar en moet een vergrendeling
voorzien zijn met de pomp die instaat voor de waterstroming.

6

8

■
■

9

Controleer het oliepeil in de compressoren.

10

Sluit de voeding aan op de verwarmingslintklemmen (in de
fabriek geïnstalleerde OP10).
Het verwarmingslint moet worden aangesloten op een afzonderlijke voeding met eigen zekeringen, en dit het hele jaar door.

■

11

4
5

7

9

Ga naar het menu gebruikersinstellingen (Å) zoals beschreven
in de gebruiksaanwijzing en druk op de Ì-toets om het
onderhoudsmenu te selecteren, en druk dan op de ‡-toets (dit
kan alleen als de unit uitgeschakeld is).
Voer het correcte paswoord in met behulp van de ﬁ- en
Ì-toetsen. Het paswoord vindt u in de onderhoudshandleiding.
Druk op ‡ om het paswoord te bevestigen en het onderhoudsmenu te openen.
Ga met behulp van de ﬁ- en Ì-toetsen naar het scherm met
de parameter die u wilt wijzigen.
Plaats met behulp van de ‡-toets de cursor achter de
parameter die u wilt wijzigen.
Selecteer de gewenste instelling met behulp van de ﬁ- en
Ì-toetsen.
Druk op de ‡-toets om de wijziging te bevestigen. Nadat de
wijziging werd bevestigd, verplaatst de cursor zich naar de
volgende parameter, die dan kan worden configureerd.
Plaats de cursor in de linkerbovenhoek van het scherm zodra u
klaar bent met het veranderen van de parameters in dit scherm.
Herhaal de stappen vanaf punt 4 om andere parameters te
wijzigen.

Controleer of alle watersensoren goed in de aansluitleidingen
van de warmtewisselaar zijn bevestigd.
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Instellingen voor met glycolapplicatie (OPZL)

De veranderlijke digitale/analoge inputs en outputs definiëren

In het onderhoudsmenu kunt u de minimumtemperatuur van het
uitlaatwater (MIN.OUTL.WATER) veranderen. Voor u de
minimumtemperatuur van het uitlaatwater verlaagt:

Ga via het onderhoudsmenu naar het INPUT OUTPUT-submenu.

■

Voeg voldoende glycol toe aan het watersysteem, zoals
aangegeven in de tabel.

■

De instellingen moeten overeenstemmen met de tabel.
LWE(*)
°C –10~–5
Ethyleenglycol
%
40
Propyleenglycol %
40
MIN.OUTL.WATER
–10
Minimum uitlaatwater
FREEZE UP DIS
Bevriezen deactiveren
–11
temperatuurinstelling
RESET
Bevriezen deactiveren
–10
temperatuur reset
REFR TEMP SET
Koelmiddelgas
–17,5
temperatuurinstelling
LP SETP. C:
Instelpunt lage druk in
0,5
koelstand
PUMP ON SETP
Temperatuurinstelling
–21,5
pomp aan(**)

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~4
10
15

4~20
0
0

–5

0

2

4

–6

–1

1

3

–5

0

2

4

–12,5

–7,5

–5,5

–3,5

0,5

0,5

1,2

1,2

–14,5

–7,5

–2,5

1,5

Instellingen zoals hierboven resulteren in onderlimieten koelinlaat en koeluitlaat zoals aangegeven in de onderstaande tabel.
LWE(*)
°C –10~–5
Ethyleenglycol
%
40
Propyleenglycol %
40
COOL. INLSP1/2
Onderlimiet van
–7
koelinlaat
COOL. OUTSP1/2
Onderlimiet van
–10
koeluitlaat

Volgende functies voor veranderlijke digitale inputs zijn mogelijk:
■

NONE: de veranderlijke digitale input krijgt geen functie
toegewezen.

■

STATUS: de veranderlijke digitale input heeft geen functie
toegewezen, maar de inputstatus kan in het menu "input/output"
worden gelezen.

■

DUAL SETPOINT: schakelen tussen instelpunten.

■

REMOTE ON/OFF: de unit op afstand in- of uitschakelen.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: de capaciteit van de unit
tot de ingevoerde waarden beperken.

■

FREE COOLING REQ: om de unit op afstand op vrij koelen
in te stellen.

■

FAN FORCED ON: om de ventilatoren in te schakelen
wanneer de unit uit staat

Volgende functies voor de veranderlijke digitale output zijn mogelijk:

(*) LWE = Uitlaatwater verdamper
(**) Geen verwarmingslint aanwezig

■

Behalve vaste inputs en output zijn er een aantal veranderlijke
digitale inputs en outputs waarvan u de functie uit een aantal
mogelijkheden kunt kiezen.

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~4
10
15

4~20
0
0

–2

3

5

7

–5

0

2

4

■

NONE (OPEN): de veranderlijke digitale output krijgt geen
functie toegewezen.

■

CLOSED: de veranderlijke digitale output heeft geen functie
toegewezen, maar de output is gesloten.

■

2ND PUMP: kan worden gebruikt om een tweede verdamperpomp aan te sturen.

■

100% CAPACITY: geeft aan wanneer de unit op 100% werkt.

■

FULL CAPACITY: geeft aan wanneer de unit op maximum
capaciteit werkt, bijvoorbeeld wanneer 100% van de capaciteit
of maximum capaciteit is bereikt wegens veiligheidsbeperking.

■

FREE
COOLING: regeling van een 3-wegs waterklep
wanneer de unit in vrij koelen werkt.

■

GEN.OPERATION: geeft aan wanneer de unit ingeschakeld
is.

■

SAFETY+W.(NO): geeft aan dat een veiligheid of een
waarschuwing actief is met een normaal open contact.

■

SAFETY+W.(NC): geeft aan dat een veiligheid of een
waarschuwing actief is met een normaal gesloten contact.

■

SAFETY (NO): geeft aan dat een veiligheid actief is met een
normaal open contact.

■

SAFETY (NC): geeft aan dat een veiligheid actief is met een
normaal gesloten contact.

(*) LWE = Uitlaatwater verdamper

Een verkeerde instelling kan de apparatuur ernstig
beschadigen.

Wachtwoord instellen voor resetten van beveiliging
Ga via het onderhoudsmenu naar het SAFETY-submenu.
Om te voorkomen dat onbevoegde personen de beveiligingen
zouden resetten, wordt voor het resetten van een beveiliging
standaard het gebruikerswachtwoord gevraagd.

LET OP

■

NO: normaal open contact
Mogelijk bij alle veranderlijke digitale outputs
- Veiligheid actief = contact gesloten
- Geen voeding = contact open
- Geen veiligheid actief = contact open

■

NC: normaal gesloten contact
Alleen mogelijk bij veranderlijke digitale
output 1
- Veiligheid actief = contact gesloten
- Geen voeding = contact gesloten
- Geen veiligheid actief = contact open

Dit paswoord kan wel worden veranderd in SERVICE PASSWORD
of NONE.
LET OP

Aangezien het toestel schade kan oplopen door slecht
resetten van de beveiligingen, blijft de standaardinstelling van het beveiligingsniveau van het SAFETYmenu best behouden en verandert u dit best nooit in
NONE.

Instellen van de werkingsuren van de compressor
Ga via het onderhoudsmenu naar het COMPRESSOR-submenu.

■

C1/C2 SAFETY: geeft aan dat een circuitveiligheid actief is.

Wanneer het weergegeven aantal werkingsuren niet overeenstemt
met het echte aantal werkingsuren van de compressor, kunt u dit
aanpassen.

■

WARNING: geeft aan dat een waarschuwing actief is.

■

C1/C2 OPERATION: geeft aan dat een compressor van dat
circuit ingeschakeld is.

■

0%
CAPACITY: geeft aan dat geen compressoren
ingeschakeld zijn.
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Mogelijke configuraties voor de veranderlijke analoge input:
Voor elke configuratie van CHANG.AI moet ook het type
worden geselecteerd:
■ 0-20mA, 4-20mA
■ 0-1V, 0-5V, 0-10V
■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE 4 (Zie de servicehandleiding voor de betekenis van
de verschillende soorten NTC-sensoren.)
■ DI (Digitale input)
(zie het bedradingsschema voor de aansluiting)

Definiëren van de BMS-instellingen (optiekit EKACPG)
Ga via het onderhoudsmenu naar het COMMUNICATIONsubmenu.
De BMS-parameters die communicatie mogelijk maken tussen de
unit en het controlesysteem kunnen worden gewijzigd met behulp
van het tweede COMMUNICATION PCB-scherm en het laatste
COMMUNICATION-scherm van het onderhoudsmenu. De BMSparameters zijn:
COMMUNICATION PCB-scherm:

■

NONE: de veranderlijke analoge input krijgt geen functie
toegewezen.

■
■

ADDR: gebruikt om de printplaat aan te duiden.

■

STATUS: geeft alleen de status aan als test

■

■

FLOATING
SETP: vlottend instelpunt op basis van
omgevingsomstandigheden of analoge input (alleen verkrijgbaar
voor types mA, V of NTC)

BR: geeft de communicatiesnelheid aan (baudsnelheid).
De mogelijke instellingen zijn: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200.

■

■

TEMPERATURE: geeft alleen de (bijvoorbeeld) temperatuur
aan de condensoruitlaat weer (alleen verkrijgbaar voor NTCtypes)

PARITY: geeft de pariteit aan, NONE
(2STOPb) met
2 stopbits of ODD/EVEN met 1 stopbit (1STOPb).

■

DI***: zie de mogelijke functies voor veranderlijke digitale
inputs. (*** kan één van de volgende zijn: STATUS, DUAL
SETPOINT, REMOTE ON/OFF, FREE COOLING REQ, LOW
NOISE of FAN FORCED ON.) (alleen verkrijgbaar voor DItypes (digitale input))

Instellen van het sondeverschil

COMMUNICATION-scherm:
■

■

U kunt een correctiewaarde voor bepaalde opgemeten temperatuurwaarden invoeren (temperatuur van inlaatwater aan verdamper en
temperatuur gemengd uitlaatwater aan verdamper). Op deze manier
kunt u mogelijke opmeetfouten corrigeren. De standaardwaarde voor
het sondeverschil is 0.

U kunt de pomp manueel in- of uitschakelen. Dit betekent dat u de
pomp altijd kunt inschakelen om ze te controleren, ook wanneer de
unit uit is.

Wanneer een verwarmingslint is geïnstalleerd
Ga via het onderhoudsmenu naar het PUMP-submenu.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

De standaardinstelling is OFF.
Verander deze instelling in ON
wanneer de pomp moet werken.

Als geen verwarmingslint is geïnstalleerd, kan de pomp worden
ingeschakeld bij lage omgevingsomstandigheden wanneer de unit
uitgeschakeld is.
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Voor een autonome unit
Ga via het onderhoudsmenu naar het eerste scherm van het
THERMOSTAT-submenu.
De thermostaatinstellingen voor de inlaat- en uitlaatwatertemperatuur van A en C kunnen alleen in het onderhoudsmenu
worden ingesteld.
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

■

Ga via het onderhoudsmenu naar het PUMP-submenu.

BMS CONTROL ALLOWED: indien ingesteld op Y (ja), kan
de unit worden bestuurd en geconfigureerd met behulp van een
controlesysteem. Indien ingesteld op N (neen), kan het controlesysteem alleen de waarden lezen maar niet wijzigen.

Definiëren van de thermostaatinstellingen

Ga via het onderhoudsmenu naar het INPUT OUTPUT-submenu.

De pomp manueel besturen

RS485: geeft seriële verbinding MODBUS of NONE aan.

Thermostaatinstellingen van de inlaaten uitlaatwatertemperatuur definiëren.

Voor een in een DICN-systeem aangesloten unit.
Ga via het onderhoudsmenu naar het vierde scherm van het
DICN-submenu (alleen op de master-unit).
De
thermostaatinstellingen
voor
de
inlaaten
uitlaatwatertemperatuur van A, B en C kunnen alleen in het
onderhoudsmenu worden ingesteld.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

VERDERE

Thermostaatinstellingen van de inlaatwatertemperatuur bepalen.

HANDELINGEN

Na montage en aansluiting van de bedrijfsklare luchtgekoelde
ijswaterkoelgroep dient u het volledige systeem te controleren en te
testen zoals beschreven in "Controle voor het opstarten" in de met de
unit meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Vul het formulier in met de gebruiksinstructies en bevestig het op een
zichtbare
plaats
nabij
het
werkingsgedeelte
van
de
ijswaterkoelgroep.
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BIJLAGE I
Installatievoorbeelden voor een DICN-configuratie

Voorbeeld 1: Eénring-systeem met 1 pomp
In afbeelding 1 ziet u de systeemconfiguratie, lokale bedrading en
klemmen voor de lokale bedrading van dit voorbeeld.

INLEIDING

Bedoeling
In deze bijlage worden 3 installatievoorbeelden beschreven om u te
helpen met de configuratie van uw Daikin Integrated Chiller Network
(DICN).
Raadpleeg "Aansluiting en setup
(optiekit EKACPG)" op pagina 8.

van

een

DICN-systeem

Dit systeem heeft als bedoeling een constante waterstroming bij een
constante temperatuur te leveren voor een bepaalde belasting. Eén
unit, slave 3 (S3), wordt als standby-unit gehouden.

Setup
■

Het systeem wordt geregeld op inlaatwatertemperatuur.

VOORBEELDEN

■

De pomp blijft draaien zolang 1 van de units aanstaat. Nadat u
alle units hebt uitgeschakeld, blijft de pomp nog even lang
draaien als aangegeven in de PUMPLAG-instelling.

Tabel lokale bedrading en bedradingsonderdelen

■

Slave 3 (S3) is geconfigureerd om te werken wanneer de
operator op zijn schakelaar start/stop op afstand S1S (S3) drukt.

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) en de master-unit (M) worden in- of
uitgeschakeld met de schakelaar start/stop op afstand S1S (M)
die op de master-unit is aangesloten.

■

Het instelpunt kan van INLETSETP1 op INLETSETP2
worden overgeschakeld met de keuzeschakelaar voor dubbel
instelpunt S2S die op de master-unit is aangesloten.

De bedrading ter plaatse en de montage van de
componenten moeten worden uitgevoerd door een erkend
elektricien en in overeenstemming zijn met de geldende
Europese en nationale reglementeringen.
De bedrading ter plaatse moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met het bedradingsschema dat is meegeleverd met de unit en met de onderstaande instructies.

LET OP

Gebruik een afzonderlijk voedingscircuit. Deel dus nooit
een voeding met een ander toestel.
Alle instellingen op maat moeten door een erkend
technicus worden uitgevoerd.
Voor units met een ingebouwde pomp zijn de pompcontactgever en
de pompvergrendeling al voorzien in de unit.
........Lokale bedrading
........Aardingsbedrading
...........................Klem op de unit
F1~F20...................Zekeringen
K1P~K4P................Pompcontact
L1,L2,L3,N..............Hoofdstroomaansluitingen
M1P~M5P ..............Pompmotor
R9T ........................Sensor voor secundair circuit
S3S ........................Manuele schakelaar voor pomp van master-unit
S1S (M,S3).............Schakelaar start/stop op afstand

K*P kan ook een 24 V DC of 230 V AC-schakelcontact
zijn.

Parameterinstellingen van de units
Gebruikersinstelmenu, submenu DICN:
Slave 3

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

Slave 2

Slave 1

Master

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

Veranderlijke inputs/outputs moeten als volgt worden gedefinieerd:
Onderhoudsinstelmenu, submenu INPUT OUTPUT:
Klem 46-47 S2S
DI1
Klem 48-49 S1S
DI2
Klem 50-51 DI3
Klem 52-53 DI4

Slave 3

Slave 2

Slave 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

Master

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

S2S ........................Keuzeschakelaar dubbel instelpunt

Opmerking

Y1S ........................3-wegsklep

Slave 3 kan worden geconfigureerd om automatisch te starten als:
■

1 van de andere units in alarm staat of;

■

alle andere units op volle capaciteit draaien en het instelpunt
nog niet is bereikt.

Om uw slave 3-unit op deze manier te laten werken, moet u ze op
STANDBY instellen. In dit geval heeft S1S (S3) geen functie.
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Voorbeeld 2: Eénring-systeem met afzonderlijke
pompen

Voorbeeld 3: Dubbelring-systeem met verschillende
pompen

In afbeelding 2 ziet u de systeemconfiguratie, lokale bedrading en
klemmen voor de lokale bedrading van dit voorbeeld.

In afbeelding 3 ziet u de systeemconfiguratie, lokale bedrading en
klemmen voor de lokale bedrading van dit voorbeeld.

Bedoeling

Bedoeling

Dit systeem heeft als bedoeling een constante waterstroming bij een
constante temperatuur te leveren voor een bepaalde belasting. Eén
unit, slave 3 (S3), wordt als standby-unit gehouden.

Dit systeem heeft als bedoeling een buffer op een constante
temperatuur te houden en een belasting uit deze buffer te halen. Eén
unit, slave 3 (S3), wordt als standby-unit gehouden.

Setup

Setup

■

Het systeem wordt geregeld op inlaatwatertemperatuur.

■

Het systeem wordt geregeld op inlaatwatertemperatuur.

■

Pomp 1, pomp 2 en pomp 3 blijven draaien zolang de masterunit, slave 1 of slave 2 aanstaan. Pomp 4 begint alleen te
werken als slave 3 is ingeschakeld. Nadat u de units hebt
uitgeschakeld, blijven de pompen nog even lang draaien als
aangegeven in de PUMPLAG-instelling.

■

De pompen van de slave-units werken alleen wanneer hun
compressor draait (energiebesparing). Nadat u de compressor
hebt uitgeschakeld, blijft de pomp nog even lang draaien als
aangegeven in de PUMPLAG-instelling.

■

■

Slave 3 (S3) is geconfigureerd om te werken wanneer de
operator op zijn schakelaar start/stop op afstand S1S (S3) drukt.

De pomp van de master-unit moet continu draaien om de juiste
temperatuur te voelen.

■

■

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) en de master-unit (M) worden in- of
uitgeschakeld met de schakelaar start/stop op afstand S1S (M)
die op de master-unit is aangesloten.

Slave 3 (S3) is geconfigureerd om te werken wanneer de
operator op zijn schakelaar start/stop op afstand S1S (S3) drukt.

■

Het instelpunt kan van INLETSETP1 op INLETSETP2
worden overgeschakeld met de keuzeschakelaar voor dubbel
instelpunt S2S die op de master-unit is aangesloten.

Slave 1 (S1), slave 2 (S2) en de master-unit (M) worden in- of
uitgeschakeld met de schakelaar start/stop op afstand S1S (M)
die op de master-unit is aangesloten.

■

Het instelpunt kan van INLETSETP1 op INLETSETP2
worden overgeschakeld met de keuzeschakelaar voor dubbel
instelpunt S2S die op de master-unit is aangesloten.

■

LET OP

K*P kan ook een 24 V DC of 230 V AC-schakelcontact
zijn.

LET OP

K*P kan ook een 24 V DC of 230 V AC-schakelcontact
zijn.

Parameterinstellingen van de units
Parameterinstellingen van de units

Gebruikersinstelmenu, submenu DICN
Slave 3

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

Slave 2

Slave 1

Master

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NONE
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Slave 2

NONE

Slave 1

NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

Slave 2

Slave 1

Master

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

Veranderlijke inputs/outputs moeten als volgt worden gedefinieerd:

Onderhoudsinstelmenu, submenu INPUT OUTPUT
Slave 3

Slave 3

MODE:

UNIT ON UNIT ON UNIT ON

Veranderlijke inputs/outputs moeten als volgt worden gedefinieerd:

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

Gebruikersinstelmenu, submenu DICN:

Master

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Opmerking

Onderhoudsinstelmenu, submenu INPUT OUTPUT
Klem 46-47 S2S
DI1
Klem 48-49 S1S
DI2
Klem 50-51 DI3
Klem 52-53 DI4

Slave 3

Slave 2

Slave 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

Master

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Slave 3 kan worden geconfigureerd om automatisch te starten als:

Opmerking

■

1 van de andere units in alarm staat of;

Slave 3 kan worden geconfigureerd om automatisch te starten als:

■

alle andere units op volle capaciteit draaien en het instelpunt
nog niet is bereikt.

■

1 van de andere units in alarm staat of;

■

alle andere units op volle capaciteit draaien en het instelpunt
nog niet is bereikt.

Om uw slave 3-unit op deze manier te laten werken, moet u ze op
STANDBY instellen. In dit geval heeft S1S (S3) geen functie.
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Om uw slave 3-unit op deze manier te laten werken, moet u ze op
STANDBY instellen. In dit geval heeft S1S (S3) geen functie.
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NOTES

BEKNOPTE BEDIENINGSINSTRUCTIES
EWAQ-DAYN Bedrijfsklare luchtgekoelde ijswaterkoelgroepen
Leverancier :

Dienst na verkoop:

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

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

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

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

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

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

Telefoon:................................................................................

Telefoon: ............................................................................................

TECHNISCHE

GEGEVENS VAN HET SYSTEEM

Fabrikant

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

Voeding (V/F/Hz/A)

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

Type

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

Maximale hoge druk

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

Serienummer

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

Gewicht van R410A-vulling (kg): .........................................

Bouwjaar

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

OPSTARTEN

EN STOPZETTEN

➤ Start het systeem op door de stroomonderbreker van het voedingscircuit in te schakelen. De ijswaterkoelgroep wordt dan bestuurd door het besturingssysteem met digitaal scherm (DDC).
➤ Stop de werking door het besturingssysteem en de stroomonderbreker van het voedingscircuit uit te
schakelen.

WAARSCHUWINGEN
Noodstop

:

Schakel de stroomonderbreker uit op...................................
................................................................................................
................................................................................................

Luchtinlaat en -uitlaat

:

Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat nooit belemmerd zijn
om een maximale koelcapaciteit te verzekeren en schade aan
het systeem te voorkomen.

Koelmiddelvulling

:

Gebruik alleen R410A-koelmiddel.

EHBO

:

Bel in geval van een kwetsuur of ongeluk onmiddellijk:

➤ Bedrijfsdirectie

: Telefoon ....................................

➤ Spoedgevallendienst

: Telefoon ....................................

➤ Brandweer

: Telefoon ....................................
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