Instrukcja montaŜu, eksploatacji i konserwacji
D – 504 C – 09/12 B – PL

Pompy ciepła powietrze/woda
z pojedynczą spręŜarką śrubową
EWYD 260-380 AJYNN
50 Hz – Czynnik chł: R-134a

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

WAśNE
Niniejsza instrukcja stanowi jedynie pomoc techniczną nie jest wiąŜącą ofertą firmy Daikin.
Firma Daikin opracowała tę instrukcję zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Nie moŜna w sposób jawny ani
domniemany zagwarantować kompletności, dokładności ani niezawodności zawartych w niej treści.
Wszelkie zawarte tu dane i parametry techniczne moŜna zmodyfikować bez powiadomienia. Dane podane w chwili
składania zamówienia powinny być ścisłe.
Daikin nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody, jakkolwiek byłyby one
rozumiane, wynikające z zastosowania się do treści niniejszej instrukcji czy jej interpretacji.
Cała treść jest chroniona prawem autorskim firmy Daikin.

OSTRZEśENIE
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŜy uwaŜnie zapoznać się z treścią tej instrukcji. Uruchamianie
urządzenia w sytuacji, gdy nie wszystkie instrukcje są jasne, jest absolutnie zabronione.

Legenda do symboli
WaŜna uwaga: nieprzestrzeganie instrukcji moŜe spowodować uszkodzenie urządzenia lub niekorzystnie
wpłynąć na jego pracę
Uwaga dotycząca ogólnych względów bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa elektrycznego
Opis etykiet zamocowanych na panelu elektrycznym

Identyfikacja etykiety
1 – Symbol czynnika niepalnego
2 – Logo producenta
3 – Rodzaj czynnika
4 – Symbol zagroŜenia elektrycznego
5 – OstrzeŜenie dotyczące niebezpiecznego napięcia
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6 – OstrzeŜenie dotyczące przytrzaśnięcia przewodów
elektrycznych
7 – OstrzeŜenie dotyczące napełniania obiegu wodnego
8 – Instrukcje dotyczące podnoszenia
9 – Dane z tabliczki znamionowej urządzenia
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Informacje ogólne
UWAGA
Urządzenia opisane w tej instrukcji to znacząca i korzystna inwestycja. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby
zapewnić prawidłową instalację i właściwe warunki pracy urządzeń. Instalację i konserwację naleŜy powierzyć
wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom.
Prawidłowa konserwacja urządzenia jest niezbędna dla jego bezpieczeństwa i niezawodności. Jedyne jednostki o
odpowiednich kwalifikacjach technicznych, potrzebnych do przeprowadzenia konserwacji, to centra serwisowe
producenta.

UWAGA
W tej instrukcji zawarto informacje dotyczące funkcji i procedur standardowych dotyczących całej rodziny urządzeń.
Do wszystkich urządzeń przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego są dołączane schematy elektryczne, instrukcje
dla urządzeń inwerterowych oraz rysunki wymiarowe informujące o rozmiarach i masie poszczególnych modeli.
SCHEMATY ELEKTRYCZNE, INSTRUKCJE DLA URZĄDZEŃ INWERTEROWYCH I RYSUNKI WYMIAROWE
NALEśY TRAKTOWAĆ JAKO ISTOTNE CZĘŚCI TEJ INSTRUKCJI
W przypadku jakichkolwiek rozbieŜności między tą instrukcją a dokumentacją urządzenia naleŜy zapoznać się ze
schematem elektrycznym i rysunkami wymiarowymi.

Odbiór maszyny
Po dostarczeniu maszyny do miejsca docelowego naleŜy niezwłocznie sprawdzić, czy nie doszło do jej uszkodzeń.
NaleŜy dokładnie sprawdzić wszystkie podzespoły wymienione w liście przewozowym; wszelkie uszkodzenia naleŜy
zgłosić przewoźnikowi. Przed podłączeniem maszyny naleŜy sprawdzić, czy model i napięcie zasilania, opisane na
tabliczce znamionowej, są zgodne z parametrami dostępnego zasilania. Po potwierdzeniu przyjęcia urządzenia
producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia.

Czynności kontrolne
Aby uniknąć niekompletnej dostawy (brakujące części) lub uszkodzeń podczas transportu, po dostawie urządzenia
naleŜy wykonać poniŜsze czynności kontrolne:
a) Przed potwierdzeniem przyjęcia urządzenia naleŜy sprawdzić kaŜdy dostarczony podzespół. Upewnić się, Ŝe nie
doszło do uszkodzeń.
b) W razie uszkodzenia urządzenia nie naleŜy usuwać uszkodzonych materiałów. Stwierdzenie, kto ponosi
odpowiedzialność, ułatwi wykonanie zdjęć.
c) Niezwłocznie poinformować firmę transportową o obszarze uszkodzeń i zwrócić się do niej o sprawdzenie
urządzenia.
d) Niezwłocznie poinformować przedstawiciela producenta o rozmiarach uszkodzeń, aby moŜna było ustalić warunki
przeprowadzenia naprawy. W Ŝadnym wypadku nie naleŜy dokonywać naprawy urządzenia przed kontrolą ze
strony przedstawiciela firmy transportowej.

Przeznaczenie niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja ma umoŜliwić monterowi i wykwalifikowanemu operatorowi wykonanie czynności zapewniających
prawidłowy montaŜ i konserwację urządzenia, bez stwarzania zagroŜenia dla ludzi, zwierząt i/lub obiektów.
Niniejsza instrukcja jest waŜnym dokumentem pomocnym dla wykwalifikowanych pracowników, jednak nie jest w stanie
zastąpić posiadanej przez nich wiedzy. Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z lokalnym prawem i
przepisami.
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Oznaczenia
EWY

D

Typ urządzenia
ERA: Chłodzony powietrzem agregat skraplający
EWW: Chłodzona wodą kompaktowa wytwornica wody lodowej
EWL: Wytwornica wody lodowej ze zdalnym skraplaczem
EWA: Wytwornica chłodzona powietrzem, tylko chłodząca
EWY: Wytwornica chłodzona powietrzem, z pompą ciepła
EWC: Wytwornica chłodzona powietrzem, tylko chłodząca z wentylatorem odśrodkowym
EWT: Wytwornica chłodzona powietrzem, tylko chłodząca z odzyskiem ciepła
Czynnik chłodniczy
D: R-134a
P: R-407C
Q: R-410A
Klasa wydajności w kW (chłodzenie)
Zawsze kod 3-cyfrowy
Wyd < 50 kW: bez zaokrąglenia: przykład: 37 kW => 037
50 < Wyd < 999 kW: z zaokrągleniem 0/5: 536 kW => 535
Wyd > 999 kW, symbol C (C=100): przykład: 2578 kW => C26
Seria
pierwszy znak: litera A, B,…: wyróŜnik główny
drugi znak: litera A, B,... : wyróŜnik poboczny DENV
Napięcie
V1: ~ / 220 - 240 V / 50 Hz
V3: 1~ / 230 V / 50 Hz
T1: 3~ / 230 V / 50 Hz
W1: 3N~ / 400 V / 50 Hz
Y1: 3~ / 380-415 V / 50 Hz
YN: 3~ / 400 V / 50 Hz
Moduł hydrauliczny (patrz kod opcji 12)
N: Brak podzespołów hydraulicznych
P: Pompa
B: Zbiornik buforowy + pompa
Kod opcji
****: 4 cyfry
Opcja dotycząca wersji wydajnościowej oraz wersji akustycznej
/H: Wersja wysokotemperaturowa
/A: Wersja o wysokiej efektywności
/Q: Wersja super cichobieŜna o standardowej efektywności
/Z: Wersja super cichobieŜna o wysokiej efektywności
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Dane techniczne
PARAMETRY TECHNICZNE
Chłodzenie
Wydajność
Ogrzewanie
Typ
Sterowanie wydajnością
Minimalna wydajność
Chłodzenie
Moc wejściowa
urządzenia
Ogrzewanie
EER
COP
ESEER
Kolor
Obudowa
Materiał
Wymiary
CięŜar

Wodny wymiennik
ciepła

Urządzenie

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Urządzenie
CięŜar roboczy
Typ
Objętość wody
Znamionowy
strumień przepływu
wody
Znamionowy
spadek ciśnienia
wody

Chłodzenie

l
l/min

280
300
320
275
298
321
306
330
341
Bezstopniowe
15,5
15,5
15,5
15,5
89,8
99,3
108
116
89,5
99,1
108
117
2,84
2,77
2,76
2,77
3,06
3,09
3,06
2,91
4,12
4,08
3,99
3,98
RAL7032
Ocynkowane i pomalowane arkusze stali
2335
2335
2335
2335
2254
2254
2254
2254
3547
3547
3547
4783
3370
3370
3370
4020
3500
3500
3500
4150
Płaszczowo-rurowy
138
138
138
133
731
788
854
920

Ogrzewanie

l/min

785

Materiał izolacji
Powietrzny wymiennik
ciepła

Wentylator

SpręŜarka

Poziom dźwięku

Obieg czynnika
chłodniczego
Połączenia przewodów rurowych
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Uwagi

Typ

EWYD-AJYNN
kW
kW
%
kW
kW

mm
mm
mm
kg
kg

260
255
274

877

946

978

Chłodzenie

kPa

60

65

74

50

Ogrzewanie

kPa

69

79

90

56

Pianka elastomerowa o komórkach
zamkniętych
śebra – rury z rowkami

Typ
Osiowy
Napęd
Napęd bezpośredni
Średnica
mm
800
800
800
800
Znamionowy przepływ pow.
m³/min
1932
1914
1908
2580
Ilość
6
6
6
8
Obroty w trybie
obr./mi
890
890
890
890
chłodzenia
n
Moc silnika w trybie
W
1730
1730
1730
1730
Model
chłodzenia
Obroty w trybie
obr./mi
890
890
890
890
ogrzewania
n
Moc silnika w trybie
W
1730
1730
1730
1730
ogrzewania
Typ
SpręŜarka półhermetyczna, jednośrubowa
Ilość oleju
l
26
26
26
26
Ilość
2
2
2
2
Chłodzenie
dBA
99,5
99,5
99,5
100,4
Moc akustyczna
Ogrzewanie
dBA
99,5
99,5
99,5
100,4
Chłodzenie
dBA
80,0
80,0
80,0
80,3
Ciśnienie
akustyczne
Ogrzewanie
dBA
80,0
80,0
80,0
80,3
Ciśnienie
Chłodzenie
dBA
73,7
73,7
73,7
74,1
akustyczne + opcja
Ogrzewanie
dBA
76,1
76,1
76,1
76,3
OPLN
Rodzaj czynnika chłodniczego
R-134a
R-134a
R-134a
R-134a
Napełnianie czynnikiem chłodniczym
kg
76
76
84
96
L. obiegów
2
2
2
2
Wlot/wylot wody do/z parownika
5”
5”
5”
5”
Wyłącznik wysokiego ciśnienia (wyłącznik ciśnieniowy)
Wyłącznik niskiego ciśnienia (wyłącznik ciśnieniowy)
Zabezpieczenie magnetotermiczne wentylatora skraplacza
Wysoka temperatura tłoczenia spręŜarki
Monitor fazy
Niski spręŜ
DuŜy spadek ciśnienia oleju
Niskie ciśnienie oleju
Wydajność chłodniczą, moc wejściową w trybie chłodzenia i EER podano przy załoŜeniu następujących
warunków: t. parowania 12°C/7°C; t. zewn ętrzna 35°C.
Wydajność grzewczą, moc wejściową w trybie ogrzewania i COP podano przy załoŜeniu następujących
warunków: t. skraplania 40°C/45°C; t. zewn ętrzna 7°CDB/6°CWB.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Faza
Częstotliwość
Zasilanie
Napięcie

Urządzenie

Wentylatory

SpręŜarka

Uwagi

280
300
320
3~
3~
3~
Hz
50
50
50
V
400
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
-10%
Tolerancja napięcia
Maksimum
%
+10%
+10%
+10%
Maks. prąd rozruchowy
A
174
174
207
Znamionowy prąd pracy - chłodzenie
A
156
169
183
Znamionowy prąd pracy - ogrzewanie
A
155
168
186
Maks. prąd pracy
A
208
208
246
Maks. prąd dla średnic przewodów
A
229
229
270
Znamionowy prąd pracy - chłodzenie
A
19,8
19,8
26,4
Znamionowy prąd pracy - ogrzewanie
A
19,8
19,8
26,4
Faza
3~
3~
3~
Napięcie
V
400
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
-10%
Tolerancja napięcia
Maksimum
%
+10%
+10%
+10%
Maks. prąd pracy
A
188
188
219
Sposób rozruchu
Inwerter
Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. RóŜnica napięcia między fazami nie moŜe przekraczać ± 3%.
Znamionowy prąd w trybie chłodzenia odnosi się do instalacji o prądzie zwarciowym 25 kA i opiera się na
następujących załoŜeniach: t. parowania 12°C/7°C; t. zewn ętrzna 35°C.
Znamionowy prąd w trybie ogrzewania odnosi się do instalacji o prądzie zwarciowym 25 kA i opiera się na
następujących załoŜeniach: t. skraplania 40°C/45°C; t. zewn ętrzna 7°CDB/6°CWB.
Maks. prąd rozruchowy: Prąd rozruchowy największej spręŜarki + 75% prądu maksymalnego pobieranego
przez drugą ze spręŜarek oraz prąd wentylatorów przy 75%-obciązeniu.
Maks. prąd dla średnic przewodów: (prąd dla pełnego obciąŜenia spręŜarek + prąd wentylatorów) x 1,1.
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EWYD-AJYNN

260
3~
50
400
-10%
+10%
173
142
142
208
229
19,8
19,8
3~
400
-10%
+10%
188

PARAMETRY TECHNICZNE

EWYD-AJYNN
kW
kW

Chłodzenie
Wydajność
Ogrzewanie
Typ
Sterowanie wydajnością
Minimalna wydajność
Chłodzenie
Moc wejściowa
urządzenia
Ogrzewanie
EER
COP
ESEER
Kolor
Obudowa
Materiał
Wymiary
CięŜar

Wodny wymiennik
ciepła

%
kW
kW

mm
mm
mm
kg
kg

Wentylator

SpręŜarka

Poziom dźwięku

Obieg czynnika
chłodniczego
Połączenia przewodów
rurowych
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające
Uwagi

360
380
368
385
397
412
Bezstopniowe
15,5
15,5
15,5
123
132
142
123
131
139
2,79
2,79
2,71
2,93
3,03
2,96
4,00
4,08
3,81
RAL7032
Ocynkowane i pomalowane arkusze stali
2335
2335
2335
2254
2254
2254
4783
4783
4783
4020
4020
4020
4150
4150
4150
Płaszczowo-rurowy
133
128
128
983
1055
1104

Urządzenie

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Urządzenie
CięŜar roboczy
Typ
Objętość wody
Znamionowy
strumień przepływu
wody
Znamionowy
spadek ciśnienia
wody

Chłodzenie

l
l/min

Ogrzewanie

l/min

1035

1138

1181

Chłodzenie

kPa

53

60

65

Ogrzewanie

kPa

58

69

74

Pianka elastomerowa o komórkach
zamkniętych

Materiał izolacji
Powietrzny wymiennik
ciepła

340
343
361

Typ
Typ
Napęd
Średnica
Znamionowy przepływ pow.
Ilość
Obroty w trybie
chłodzenia
Moc silnika w trybie
Model
chłodzenia
Obroty w trybie
ogrzewania
Moc silnika w trybie
ogrzewania
Typ
Ilość oleju
Ilość
Chłodzenie
Moc akustyczna
Ogrzewanie
Chłodzenie
Ciśnienie
akustyczne
Ogrzewanie
Ciśnienie
Chłodzenie
akustyczne + opcja
Ogrzewanie
OPLN
Rodzaj czynnika chłodniczego
Napełnianie czynnikiem chłodniczym
L. obiegów
Wlot/wylot wody do/z parownika

śebra – rury z rowkami

mm
m³/min

800
2580
8

Osiowy
Napęd bezpośredni
800
2568
8

obr./min

890

890

890

W

1730

1730

1730

obr./min

890

890

890

W

1730

1730

1730

l
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
kg

800
2544
8

SpręŜarka półhermetyczna, jednośrubowa
26
26
26
2
2
2
100,4
100,4
100,4
100,4
100,4
100,4
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
74,1
74,1
74,1
76,3

76,3

76,3

R-134a
104
2

R-134a
104
2

R-134a
104
2

5”

5”

5”

Wyłącznik wysokiego ciśnienia (wyłącznik ciśnieniowy)
Wyłącznik niskiego ciśnienia (wyłącznik ciśnieniowy)
Zabezpieczenie magnetotermiczne wentylatora skraplacza
Wysoka temperatura tłoczenia spręŜarki
Monitor fazy
Niski spręŜ
DuŜy spadek ciśnienia oleju
Niskie ciśnienie oleju
Wydajność chłodniczą, moc wejściową w trybie chłodzenia i EER podano przy załoŜeniu
następujących warunków: t. parowania 12°C/7°C; t. zewn ętrzna 35°C.
Wydajność grzewczą, moc wejściową w trybie ogrzewania i COP podano przy załoŜeniu
następujących warunków: t. skraplania 40°C/45°C; t. zewn ętrzna 7°CDB/6°CWB.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Faza
Częstotliwość
Zasilanie
Napięcie

Urządzenie

Wentylatory

SpręŜarka

Uwagi

360
380
3~
3~
Hz
50
50
V
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
Tolerancja napięcia
Maksimum
%
+10%
+10%
Maks. prąd rozruchowy
A
231
231
Znamionowy prąd pracy - chłodzenie
A
209
220
Znamionowy prąd pracy - ogrzewanie
A
205
219
Maks. prąd pracy
A
276
276
Maks. prąd dla średnic przewodów
A
304
304
Znamionowy prąd pracy - chłodzenie
A
26,4
26,4
Znamionowy prąd pracy - ogrzewanie
A
26,4
26,4
Faza
3~
3~
Napięcie
V
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
Tolerancja napięcia
Maksimum
%
+10%
+10%
Maks. prąd pracy
A
250
250
Sposób rozruchu
Inwerter
Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. RóŜnica napięcia między fazami nie moŜe przekraczać ± 3%.
Znamionowy prąd w trybie chłodzenia odnosi się do instalacji o prądzie zwarciowym 25 kA i opiera się
na następujących załoŜeniach: t. parowania 12°C/7°C; t. zewn ętrzna 35°C.
Znamionowy prąd w trybie ogrzewania odnosi się do instalacji o prądzie zwarciowym 25 kA i opiera się
na następujących załoŜeniach: t. skraplania 40°C/45°C; t. zewn ętrzna 7°CDB/6°CWB.
Maks. prąd rozruchowy: Prąd rozruchowy największej spręŜarki + 75% prądu maksymalnego
pobieranego przez drugą ze spręŜarek oraz prąd wentylatorów przy 75%-obciązeniu.
Maks. prąd dla średnic przewodów: (prąd dla pełnego obciąŜenia spręŜarek + prąd wentylatorów) x 1,1.
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EWYD-AJYNN

340
3~
50
400
-10%
+10%
230
193
192
276
304
26,4
26,4
3~
400
-10%
+10%
250

Tabela 1 - Poziomy głośności urządzenia EWYD-AJYNN w trybie chłodzenia i
ogrzewania
Wielkość
urządzenia

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od urządzenia w przestrzeni półkulistej,
-5
bez przeszkód (wskaźnik ref. 2 x 10 Pa)
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz
dB(A)

Moc
dB(A)

260

74,9

73,5

73,7

72,8

79,0

67,2

58,6

49,8

80,0

99,5

280

74,9

73,5

73,7

72,8

79,0

67,2

58,6

49,8

80,0

99,5

300

74,9

73,5

73,7

72,8

79,0

67,2

58,6

49,8

80,0

99,5

320

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

100,4
100,4

340

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

360

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

100,4

380

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

100,4

Uwaga: Wartości są zgodne z normą ISO 3744 i dotyczą urządzeń bez pomp.

Tabela 2 - Poziomy głośności urządzenia EWYD-AJYNN+OPLN w trybie chłodzenia
Wielkość
urządzenia

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od urządzenia w przestrzeni półkulistej,
-5
bez przeszkód (wskaźnik ref. 2 x 10 Pa)
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz
dB(A)

Moc
dB(A)

260

74,2

70,5

69,0

67,7

72,3

62,0

53,6

44,4

73,7

93,2

280

74,2

70,5

69,0

67,7

72,3

62,0

53,6

44,4

73,7

93,2

300

74,2

70,5

69,0

67,7

72,3

62,0

53,6

44,4

73,7

93,2

320

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

94,2

340

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

94,2

360

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

94,2

380

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

94,2

Uwaga: Wartości są zgodne z normą ISO 3744 i dotyczą urządzeń bez pomp.

Tabela 3 - Poziomy głośności urządzenia EWYD-AJYNN+OPLN w trybie ogrzewania
Wielkość
urządzenia

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od urządzenia w przestrzeni półkulistej,
-5
bez przeszkód (wskaźnik ref. 2 x 10 Pa)
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz
dB(A)

Moc
dB(A)

260

77,8

73,8

72,0

70,5

74,5

64,8

56,5

47,2

76,1

95,6

280

77,8

73,8

72,0

70,5

74,5

64,8

56,5

47,2

76,1

95,6

300

77,8

73,8

72,0

70,5

74,5

64,8

56,5

47,2

76,1

95,6

320

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

96,4

340

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

96,4
96,4
96,4

360

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

380

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

Uwaga: Wartości są zgodne z normą ISO 3744 i dotyczą urządzeń bez pomp.
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Ograniczenia eksploatacyjne
Przechowywanie
Ograniczenia dotyczące parametrów otoczenia:
Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia
Maksymalna wilgotność wzgl.

:
:
:

-20°C
57°C
95% bez kondensacji

UWAGA
Przechowywanie w temperaturze niŜszej niŜ wymieniona wcześniej moŜe doprowadzić do uszkodzenia
podzespołów, takich jak sterownik i jego wyświetlacz.

OSTRZEśENIE
Przechowywanie w temperaturze wyŜszej niŜ maksymalna moŜe spowodować otwarcie zaworów bezpieczeństwa na
przewodzie ssawnym spręŜarki.

UWAGA
Przechowywanie w warunkach, w których dochodzi do kondensacji, moŜe doprowadzić do uszkodzenia
podzespołów elektrycznych.

Działanie
Eksploatacja jest dopuszczalna w warunkach, które spełniają ograniczenia przedstawione na poniŜszych rysunkach.

UWAGA
Eksploatacja w warunkach niespełniających tych ograniczeń moŜe doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
W razie wątpliwości naleŜy skontaktować się z producentem.

UWAGA
Maksymalna dopuszczalna wysokość eksploatacji to 2 000 m n.p.m.
Jeśli jednak urządzenie ma być eksploatowane na wysokości od 1000 do 2000 m n.p.m., naleŜy skontaktować się z
producentem.

Outside ambient temperature (°C)
Leaving water temperature (°C)
Glycol
OPFS required
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Temperatura zewn ętrzna (°C)
Temperatura wody na wylocie (°C)
Glikol
Wymagane urządzenie sterujące obrotami wentylatora (OPFS)

Rysunek 1 - Ograniczenia eksploatacyjne w trybie chłodzenia EWYD-AJYNN/AJYNN+OPLN
Envelope for cooling - McEnergy HPI ST/LN
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Rysunek 2 - Ograniczenia eksploatacyjne w trybie ogrzewania - EWYDAJYNN/AJYNN+OPLN
Envelope for heating - McEnergy HPI ST/LN
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MontaŜ
Dostawa
Podczas dostawy urządzenie musi być stabilne. Jeśli urządzenie jest dostarczane na palecie drewnianej, po przyjeździe
we właściwe miejsce paletę naleŜy usunąć.

Odpowiedzialność
Producent nie bierze odpowiedzialności za obraŜenia osób i zwierząt oraz uszkodzenia mienia spowodowane przez
zaniedbania operatorów, którzy nie postępowali zgodnie z instrukcją instalacji i konserwacji.
Wszystkie urządzenia zabezpieczające naleŜy systematycznie i okresowo sprawdzać, zgodnie z zaleceniami w niniejszej
instrukcji oraz z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo
Urządzenie naleŜy właściwie zamocować do podłoŜa.
Przestrzeganie poniŜszych instrukcji ma znaczenie krytyczne:
- Maszynę moŜna podnosić wyłącznie w punktach podstawy oznaczonych Ŝółtym kolorem. Są to jedyne punkty o
wytrzymałości odpowiadającej całemu cięŜarowi urządzenia.
- NieupowaŜnione i/lub nieuprawnione osoby nie powinny mieć dostępu do urządzenia.
- Dostęp do podzespołów elektrycznych bez otwarcia wyłącznika głównego i odłączenia zasilania jest zabroniony.
- Dostęp do podzespołów elektrycznych bez zastosowania platformy izolacyjnej jest zakazany. Nie naleŜy uzyskiwać
dostępu do podzespołów elektrycznych w środowisku o wysokim poziomie wilgotności.
- Wszystkie operacje na układzie chłodniczym oraz podzespołach znajdujących się pod ciśnieniem powinien
wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Wymiany spręŜarki lub uzupełnianie oleju do smarowania naleŜy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi.
- Ostre krawędzie i powierzchnie w części ze skraplaczem mogą być przyczyną obraŜeń. Unikać bezpośredniego
kontaktu.
- Przed rozpoczęciem serwisu wentylatorów chłodzących i/lub spręŜarek naleŜy odłączyć urządzenie od zasilania,
otwierając wyłącznik główny. Nieprzestrzeganie tych zaleceń moŜe doprowadzić do powaŜnych obraŜeń ciała.
- Po podłączeniu urządzenia w układzie unikać wprowadzania do przewodów wodnych ciał stałych.
- Na przewodzie wodnym podłączonym do wlotu wymiennika ciepła naleŜy zainstalować filtr mechaniczny.
- Urządzenie jest wyposaŜone w zawory bezpieczeństwa, które są zainstalowane po stronie wysokiego i niskiego
ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego.
W przypadku nagłego zatrzymania urządzenia naleŜy postępować zgodnie ze wskazówkami w Instrukcji obsługi
panelu sterowania, stanowiącej część dokumentacji dostarczonej uŜytkownikowi końcowemu wraz z tą instrukcją.
Zaleca się przeprowadzenie instalacji i konserwacji z pomocą innych ludzi. W razie przypadkowego odniesienia obraŜeń
niezbędne jest:
- zachowanie spokoju
- naciśnięcie przycisku alarmu, o ile taki istnieje w miejscu instalacji
- przeniesienie osoby poszkodowanej w ciepłe miejsce, z dala od urządzenia, i ułoŜenie w pozycji bezpiecznej
- niezwłoczne wezwanie personelu ratowniczego obecnego w budynku, lub karetki pogotowia
- oczekiwanie przy poszkodowanej osobie na przybycie ekipy ratowniczej, bez pozostawiania jej samej sobie
- udzielenie niezbędnych wyjaśnień ekipie ratowniczej po jej przybyciu na miejsce zdarzenia.

OSTRZEśENIE
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia naleŜy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami i instrukcją obsługi.
MontaŜ i konserwację powinna wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana, z odpowiednią wiedzą na temat
przepisów prawa i lokalnych zarządzeń, która została właściwie przeszkolona lub ma doświadczenie w pracy z tego
typu urządzeniami.

OSTRZEśENIE
Unikać montaŜu wytwornicy w miejscach, w których podczas konserwacji mogłoby dojść do sytuacji
niebezpiecznych, takich jak platformy bez balustrad lub poręczy albo obszary, które nie spełniają wymogów
dotyczących wolnego miejsca wokół wytwornicy.
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Przenoszenie i podnoszenie
W czasie rozładunku z cięŜarówki i przenoszenia urządzenia unikać uderzania i/lub potrząsania. Nie pchać ani nie
ciągnąć maszyny z jakichkolwiek innych miejsc niŜ rama podstawy. Zamocować maszynę na cięŜarówce, aby uniknąć jej
przesunięcia i uszkodzenia paneli oraz ramy podstawy. Nie dopuścić, aby jakakolwiek część maszyny spadła podczas
transportu lub rozładunku, poniewaŜ moŜe to spowodować powaŜne uszkodzenia.
Wszystkie urządzenia z tej rodziny mają punkty do podnoszenia oznaczone kolorem Ŝółtym. Tylko w tych punktach
moŜna podnosić urządzenie, w sposób przedstawiony na rysunku.
Procedura wyjmowania urządzenia z opakowania.
Opakowanie opcjonalne

240
0

2355

00
40

223
4

L

Rysunek 3 - Podnoszenie urządzenia

OSTRZEśENIE
Liny do podnoszenia i rozpórka i/lub szale muszą być na tyle wytrzymałe, aby wytrzymać cięŜar maszyny. NaleŜy
sprawdzić cięŜar maszyny na plakietce znamionowej.
CięŜary podane w tabelach „Parametry techniczne” w rozdziale „Parametry” dotyczą urządzeń standardowych.
Niektóre urządzenia mogą być wyposaŜone w akcesoria, które zwiększają ich cięŜar całkowity (pompy, urządzenia do
odzysku ciepła, miedziane węŜownice skraplacza itp.).

OSTRZEśENIE
Urządzenie naleŜy podnosić z zachowaniem maksymalnej ostroŜności. Unikać wstrząsania podczas podnoszenia i
podnosić maszynę bardzo wolno, utrzymując ją w poziomie.
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Ustawianie i montaŜ
Wszystkie urządzenia przeznaczone są do montaŜu na zewnątrz, na balkonach lub na gruncie, pod warunkiem Ŝe
obszar instalacji jest bezpieczny i wolny od przeszkód, które mogą ograniczyć przepływ powietrza do bloku lamelowego
skraplaczy.
Urządzenie musi być zamontowane na solidnym i idealnie wypoziomowanym fundamencie; w przypadku instalacji na
balkonach lub dachach konieczne moŜe być skorzystanie z belek umoŜliwiających rozłoŜenie cięŜaru.
W przypadku montaŜu na gruncie naleŜy przygotować wytrzymałą podstawę cementową, która jest o co najmniej
250 mm szersza i dłuŜsza niŜ urządzenie. RównieŜ podstawa musi mieć nośność odpowiadającą cięŜarowi maszyny
podanemu w danych technicznych.
Jeśli urządzenie jest montowane w miejscach łatwodostępnych dla ludzi lub zwierząt, zaleca się, aby w części ze
skraplaczem i spręŜarką załoŜyć kraty zabezpieczające.
Aby zapewnić najlepszą moŜliwą wydajność w miejscu instalacji, naleŜy przestrzegać poniŜszych środków ostroŜności i
instrukcji:
•
•
•
•
•
•

Unikać recyrkulacji powietrza.
Upewnić się, czy Ŝadne przeszkody nie hamują przepływu powietrza.
Przepływ powietrza zarówno na wlocie jak i na wylocie nie moŜe być ograniczony.
Zapewnić solidny i wytrzymały fundament, który umoŜliwi jak największą redukcję hałasu i wibracji.
Unikać montaŜu w miejscach o duŜym zapyleniu, aby ograniczyć zabrudzenie bloku lamelowego.
Woda w układzie musi być wyjątkowo czysta i naleŜy z niej usuwać resztki oleju i rdzy. Na przewodzie wlotowym
urządzenia naleŜy zainstalować mechaniczny filtr wody.
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Minimalne wymagania dot. przestrzeni montaŜowej
Bardzo waŜne jest, aby w przypadku wszystkich urządzeń przestrzegać zaleceń co do minimalnych odległości, co
zapewni optymalną wentylację w obszarze bloków lamelowych skraplaczy. Ograniczona przestrzeń instalacji pozwoli
zmniejszyć swobodny przepływ powietrza, co spowoduje znaczny spadek wydajności maszyny i zwiększenie poboru
energii elektrycznej.
Podejmując decyzję o miejscu instalacji urządzenia, tak aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza, naleŜy wziąć pod
uwagę następujące czynniki: unikać recyrkulacji ciepłego powietrza i niewystarczającego dopływu powietrza do
skraplacza chłodzonego powietrzem.
Oba te czynniki mogą wpłynąć na zwiększenie ciśnienia skraplania, co prowadzi do mniej efektywnego wykorzystania
energii elektrycznej i spadku wydajności chłodniczej. Ze względu na budowę geometryczną skraplaczy chłodzonych
powietrzem słaby obieg powietrza w mniejszym stopniu wpływa na urządzenia.
Oprogramowanie ma funkcję obliczania parametrów pracy urządzenia w celu optymalizacji obciąŜenia w nietypowych
warunkach roboczych.
W celu przeprowadzenia pomontaŜowych czynności konserwacyjnych po kaŜdej stronie urządzenia naleŜy pozostawić
odpowiednią przestrzeń. Na rysunku 3 pokazano minimalne wymiary wymaganego miejsca.
Wylot powietrza w kierunku pionowym nie moŜe być zablokowany, poniewaŜ w znacznym stopniu pogorszy to
wydajność i efektywność urządzenia.
Jeśli w pobliŜu urządzenia znajdują się ściany lub przeszkody takiej samej wysokości, jak urządzenie, naleŜy je
zainstalować w odległości co najmniej 2500 mm. Jeśli przeszkody są wyŜsze, urządzenie naleŜy zamontować w
odległości co najmniej 3000 mm.
Jeśli podczas montaŜu urządzenia nie będą przestrzegane zalecenia co do minimalnych odległości od ścian i/lub
pionowych przeszkód, moŜe dojść do recyrkulacji ciepłego powietrza i/lub niewystarczającego zasilania skraplacza
chłodzonego powietrzem, co moŜe doprowadzić do zmniejszenia wydajności i skuteczności.

Rysunek 4 - Minimalne odstępy montaŜowe wymagane na czas konserwacji
maszyny
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Mikroprocesor pozwoli na dostosowanie się urządzenia do nowych parametrów pracy i zapewnienie maksymalnej
wydajności w dowolnych warunkach, nawet jeśli odległość z boku jest mniejsza od zalecanej.
Jeśli co najmniej dwa urządzenia ustawione są obok siebie, zaleca się, aby między kolejnymi blokami lamelowymi
odległość wynosiła co najmniej 3600 mm.
Aby uzyskać informacje na temat dodatkowych rozwiązań, naleŜy skontaktować się z pracownikami technicznymi firmy
Daikin.

Rysunek 5 - Minimalne odstępy montaŜowe
Zabezpieczenia dźwiękoszczelne
Jeśli poziom głośności wymaga specjalnej kontroli, naleŜy odizolować urządzenie od podstawy, stosując odpowiednie
elementy antywibracyjne (wyposaŜenie opcjonalne). Przyłącza wodne muszą być ponadto wykonane z elastycznych
łączników.

Przewody wodne
Układ przewodów naleŜy projektować tak, aby ograniczyć liczbę kolanek i zmian kierunku w płaszczyźnie pionowej.
Pozwala to obniŜyć koszty instalacji oraz korzystnie wpływa na wydajność samego układu.
Układ wodny powinien zawierać:
1. Mocowania antywibracyjne umoŜliwiające zmniejszenie siły wibracji przekazywanych na konstrukcję.
2. Zawory odcinające umoŜliwiające odłączenie urządzenia od układu wodnego na czas serwisowania urządzenia.
3. Zawory odpowietrzające (ręczne lub automatyczne) zainstalowane w najwyŜszych punktach instalacji; spust
naleŜy zamocować w najniŜszym punkcie układu. W najwyŜszym punkcie układu nie naleŜy umieszczać
parownika ani urządzenia do odzyskiwania ciepła.
4. Odpowiednie urządzenie, które pozwoli utrzymać ciśnienie w układzie wodnym (zbiornik wyrównawczy itp.).
5. Wskaźniki temperatury wody i ciśnienia na maszynie ułatwiają operatorowi pracę w czasie serwisowania lub
konserwacji.
6. Filtr lub urządzenie usuwające ciała obce z wody, zanim dostaną się do pompy (w celu uniknięcia kawitacji,
naleŜy skontaktować się z producentem w celu uzyskania informacji na temat zalecanego typu filtru. UŜycie
filtrów wydłuŜy Ŝywotność pompy i pomoŜe zachować układ wodny w dobrym stanie.
7. Kolejny filtr naleŜy zamontować na przewodzie wodnym na wlocie urządzenia, w pobliŜu parownika i urządzenia
do odzysku ciepła (o ile jest zainstalowane). Filtr zapobiega dostawaniu się cząstek stałych do wymiennika ciepła,
poniewaŜ mogłoby to doprowadzić do zmniejszenia wydajności wymiennika ciepła.
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8. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła wyposaŜony jest w termostat, który zapewnia zabezpieczenie przed
zamarzaniem przy temperaturach otoczenia do –25°C. Pozostałe przewody na zewnątrz urządzenia muszą być
zabezpieczone przed zamarzaniem.
9. Urządzenie do odzysku ciepła musi na czas zimy zostać opróŜnione z wody, chyba Ŝe do obiegu wody dodany
zostanie glikol etylenowy w odpowiednim stęŜeniu.
10. Jeśli urządzenie ma zostać wymienione, przed zamontowaniem nowego urządzenia naleŜy opróŜnić i oczyścić
cały układ wodny. Przed uruchomieniem nowej maszyny zaleca się, aby systematycznie przeprowadzać analizy i
odpowiednio uzdatnić wodę.
11. Jeśli w układzie wodnym jako środek zapobiegający zamarzaniu zastosowano glikol, naleŜy pamiętać, Ŝe
ciśnienie na ssaniu będzie niŜsze, spadnie wydajność urządzenia i wzrosną spadki ciśnienia wody. Wszystkie
układy zabezpieczające urządzenia, takie jak środek zapobiegający zamarzaniu i zabezpieczenie niskiego
ciśnienia, będą wymagały ponownego ustawienia.
Przed odłączeniem przewodów wodnych sprawdzić, czy nie ma wycieków.

Rysunek 6 - Połączenie przewodów wodnych wymienników ciepła z odzyskiem
ciepła
Gauge
Flexible connector
Flow switch
Thermometer
Isolating valve
Pump
Filter

Wskaźnik
Elastyczne połączenie
Czujnik przepływu z wyłącznikiem
Termometr
Zawór odcinający
Pompa
Filtr
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UWAGA
Na wlocie kaŜdego wymiennika ciepła załoŜyć filtr mechaniczny. Brak filtra mechanicznego spowoduje, Ŝe cząstki stałe
i/lub odpady powstające przy spawaniu dostaną się do wymiennika ciepła. Zaleca się zamontowanie filtru o rozmiarze
siatki nieprzekraczającym 0,5 mm.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wymienników ciepła, w których nie zamontowano filtrów
mechanicznych.

Uzdatnianie wody
Przed przekazaniem maszyny do eksploatacji naleŜy oczyścić układ wodny. Zanieczyszczenia, kamień, osady z korozji i
inne ciała obce mogą gromadzić się wewnątrz wymiennika ciepła i zmniejszać wydajność wymiennika ciepła. Spadek
ciśnienia moŜe być równieŜ większy, co ograniczy przepływ wody. Prawidłowe uzdatnienie wody zmniejsza ryzyko
korozji, erozji, odkładania kamienia itp. Sposób uzdatniania wody naleŜy opracować lokalnie, uwzględniając typ układu i
lokalne parametry wody procesowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego uzdatniania wody lub stosowania
wody nieuzdatnionej.

Tabela 4 - Dopuszczalne limity dot. jakości wody
pH (25°C)
Przewodność elektryczna µS/cm (25°C)
Jony chlorkowy (mg Cl / l)
2 Jon siarczanowy (mg SO 4 / l)
Całkowita twardość (mg CaCO3 / l)

6,8÷8,0
<800
<200
<200
<100

Całkowita twardość (mg CaCO3 / l)
śelazo (mg Fe / l)
2Jony chlorkowy (mg S / l)
+
Jon amonowy (mg NH4 / l)
Dwutlenek krzemu (mg SiO2 / l)

< 200
< 1.0
Brak
< 1.0
< 50

Zabezpieczenie parownika i wymienników z odzyskiem ciepła przed zamarzaniem
Wszystkie parowniki wyposaŜone są w elektryczne urządzenia termostatyczne zapobiegające zamarzaniu, które
zapewniają odpowiednią ochronę przed zamarzaniem w temperaturach do –25°C. Dopóki jednak wymienniki ciepła nie
zostaną całkowicie opróŜnione i oczyszczone środkiem zapobiegającym zamarzaniu, naleŜy zastosować dodatkowe
metody zabezpieczenia przed mrozem.
W projekcie całego układu naleŜy zastosować co najmniej dwie z wymienionych poniŜej metod zabezpieczenia:
1. Ciągły obieg wody w przewodach i wymiennikach.
2. Dodatek odpowiedniej ilości glikolu do układu wody.
3. Dodatkowa izolacja termiczna i zapewnienie ogrzewania odsłoniętych fragmentów rurociągu.
4. OpróŜnienie i wyczyszczenie wymiennika ciepła w sezonie zimowym.

OSTRZEśENIE
Obowiązek zastosowania co najmniej dwóch z opisanych metod zapobiegania zamarzaniu naleŜy do montera i/lub
lokalnego personelu konserwacyjnego. NaleŜy upewnić się, czy przez cały czas układ jest odpowiednio zabezpieczony
przed zamarzaniem. Nieprzestrzeganie powyŜszych instrukcji moŜe doprowadzić do uszkodzenia niektórych
podzespołów urządzenia. Uszkodzenia powstałe na skutek zamarznięcia nie są objęte gwarancją.

Instalowanie czujnika przepływu z wyłącznikiem
Aby zapewnić wystarczający przepływ wody przez parownik, naleŜy w układzie wody zamontować czujnik przepływu z
wyłącznikiem. Czujnik przepływu moŜe być zamontowany na wlocie lub na wylocie przewodu wodnego. Zadaniem
czujnika z wyłącznikiem jest wyłączenie urządzenia w przypadku zakłóceń w przepływie wody i zabezpieczenie
parownika przed zamarznięciem.
Jeśli urządzenie jest wyposaŜone w wymiennik ciepła z pełnym odzyskiem ciepła, naleŜy zamontować drugi czujnik
przepływu z wyłącznikiem, aby zapewnić przepływ wody przed przejściem urządzenia w tryb odzysku ciepła.
Czujnik przepływu z wyłącznikiem w obiegu odzysku ciepła zapobiega odłączeniu maszyny spowodowanemu wysokim
ciśnieniem.
Jako czujnik przepływu z wyłącznikiem naleŜy zastosować model łopatkowy odpowiedni do zastosowania
w rozwiązaniach zewnętrznych w trudnych warunkach (IP67), na przewodach o średnicy w zakresie od 1 do 6 cali.
Czujnik przepływu wyposaŜony jest w „czysty” styk, który naleŜy podłączyć do zacisków nr 8 i 23 listwy M3 (więcej
informacji zawiera schemat elektryczny).
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji ustawień urządzenia, naleŜy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną
w opakowaniu.
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Regulacja czułości wyzwolenia czujnika przepływu

3”
4”
5”
6”

83 mm
107 mm
134 mm
162 mm

>5
W przypadku przewodów o średnicy 3 ÷ 6 cali
PosłuŜyć się paletą b = 29 mm

Rysunek 7 - Regulacja czujnika przepływu z wyłącznikiem
Zestaw urządzenia grzewczego Hydronic (opcja)
Zestaw Hydronic moŜe być stosowany z urządzeniami z tej rodziny (z wyjątkiem urządzeń 260÷280 z OPLN) i składa się
z pojedynczej lub podwójnej pompy rzędowej. W zaleŜności od wyboru dokonanego podczas składania zamówienia
zestaw moŜe być skonfigurowany w sposób przedstawiony na rysunku poniŜej.
Zestaw Hydronic z pompą pojedynczą
6

5

3

Zestaw Hydronic z pompą podwójną
2

6

1

5

3

2

1

4

4

1

1
2
3
4
5
6
7

7

Połączenie Victaulic
Wodny zawór bezpieczeństwa
Kolektor połączeniowy
Urządzenie elektryczne zapobiegające zamarzaniu
Pompa wody (pojedyncza lub podwójna)
Zbiornik wyrównawczy (24 l) (*)
Urządzenie do automatycznego napełniania

1

7

(*) Sprawdzić, czy objętość zbiornika wyrównawczego jest wystarczająca dla całej instalacji. W przeciwnym razie dodać jeszcze jeden
zbiornik odpowiedniej wielkości.
UWAGA: W niektórych maszynach rozmieszczenie podzespołów moŜe być inne.

Rysunek 8 - Zestaw Hydronic z pompą pojedynczą lub podwójną
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Rysunek 9 - Zestaw z pompami o małej wysokości podnoszenia (opcja na Ŝądanie) Schematy wysokości podnoszenia
EWYD-AJYNN z pojedynczą pompą o małej wysokości podnoszenia
Dostępna wysokość podnoszenia X

15
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5

d
b

a

c

Y

0
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a
b

15

260-280 EWYD-AJYNN
300 EWYD-AJYNN

20

c
d

25

320-340 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN
360-380 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN

EWYD-AJYNN z podwójną pompą o małej wysokości podnoszenia
X

15

10

5

a
c
0
10

a
b

d

b
260 EWYD-AJYNN
280-300 EWYD-AJYNN

X Dostępna wysokość podnoszenia (kPa)
Y NatęŜenie przepływu wody (l/s)
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15
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Y
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320-340 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN
360-380 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN

Rysunek 10 - Zestaw z pompami o duŜej wysokości podnoszenia (opcja na Ŝądanie)
- Schematy wysokości podnoszenia
EWYD-AJYNN z pojedynczą pompą o duŜej wysokości podnoszenia
X
Dostępna wysokość podnoszenia
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EWYD-AJYNN z podwójną pompą o duŜej wysokości podnoszenia
X
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360-380 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN

X Dostępna wysokość podnoszenia (kPa)
Y NatęŜenie przepływu wody (l/s)
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Zawory bezpieczeństwa w układzie chłodzenia
W kaŜdym układzie, w kaŜdym obwodzie zainstalowano zawory bezpieczeństwa (zarówno przy parowniku jak i przy
skraplaczu).
Zawory mają za zadanie upuścić czynnik chłodniczy z obiegu w razie wystąpienia nieprawidłowości.

OSTRZEśENIE
Urządzenie jest przeznaczone do montaŜu na zewnątrz. NaleŜy jednak sprawdzić, czy przepływ powietrza w urządzeniu
jest wystarczający.
Jeśli urządzenie jest zamontowane w przestrzeniach zamkniętych lub częściowo zasłoniętych, moŜe dojść do
niepoŜądanych sutków wynikających z wdychania gazowego czynnika chłodniczego. Unikać wypuszczania czynnika do
atmosfery.
Zawory bezpieczeństwa naleŜy tak podłączyć, aby wylot skierowany był na zewnątrz. Za podłączenie zaworów
bezpieczeństwa do przewodu wylotowego i właściwy ich dobór odpowiedzialność ponosi monter.

Rysunek 11 - Spadek ciśnienia na parowniku
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D – 504 C – 09/12 B – PL - 24/64

10

100

Rysunek 12 - Spadek ciśnienia przy częściowym odzysku ciepła
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Instalacja elektryczna
Specyfikacje ogólne

PRZESTROGA
Wszystkie połączenia elektryczne urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Instalację, zarządzanie i konserwację naleŜy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
NaleŜy zapoznać się z właściwym schematem elektrycznym zakupionego urządzenia, który został dostarczony wraz z
urządzeniem. Jeśli schemat nie odpowiada modelowi urządzenia lub jeśli został zgubiony, naleŜy skontaktować się z
najbliŜszym biurem producenta, który prześle właściwą kopię.

PRZESTROGA
NaleŜy uŜywać tylko przewodów miedzianych. UŜycie innych przewodów niŜ miedziane moŜe doprowadzić do
przegrzania lub korozji w miejscach połączeń i uszkodzenia urządzenia.
Aby zapobiec zakłóceniom wszystkie przewody układu sterowania naleŜy poprowadzić oddzielnie od przewodów
zasilających. W tym celu przewody naleŜy poprowadzić w trzech osobnych rurkach.

PRZESTROGA
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i podłączania przewodów konieczne jest wyłączenie i zablokowanie układu.
Po wyłączeniu urządzenia przez pewien krótki czas kondensatory obwodu pośredniczącego inwertera mają nadal wysoki
potencjał. Do prac na urządzeniu moŜna przystąpić dopiero po upływie 5 minut od jego wyłączenia.

PRZESTROGA
ZbieŜność obciąŜeń w układach jedno- i trójfazowych oraz brak równowagi między fazami urządzeń z tej rodziny w
obecności VFD moŜe doprowadzić do upływu prądu o natęŜeniu do 2 A z urządzenia do uziemienia.
Zabezpieczenia układu zasilającego muszą zostać zaprojektowane z uwzględnieniem wymienionych powyŜej
wartości.
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Tabela 5 – Dane elektryczne
Urządzenie
Wielkość Maks. prąd Maks. prąd Współczynnik Parametry
urządzenia urządzenia rozruchowy
mocy
wyłącznika
(dane do urządzenia przesunięcia
doboru
(2)
(3)
średnic
przewodów)
(1)
A

A

260

228,6

172,8

280

228,6

173,9

300

228,6

320

Prąd
zwarcia

Liczba Prąd maksymalny
spręŜarek
spręŜarek,
obw. 1/ obw. 2

SpręŜarki
Prąd rozruchu
spręŜarek,
obw. 1/ obw. 2

Icc

A

kA

>0,95

400

25

>0,95

400

25

173,7

>0,95

400

269,9

207,2

>0,95

340

304,0

229,7

360

304,0

230,5

380
z opcją
OPLN:
260

304,0

280

Wentylatory
Parametry
Liczba Prąd maks.
Termobezpieczników do went. wentylatorów magnetyczny
spręŜarki gG
wyłącznik
NH0/NH1,
automatyczny
went.
obw. 1/ obw. 2

A

A

A

A

A

A

2

94

94

94

94

160

160

2

94

94

94

94

160

160

25

2

94

94

94

94

160

400

25

2

>0,95

400

25

2

94
125

125
125

94
125

125
125

>0,95

400

25

2

125

125

125

125

230,6

>0,95

400

25

2

125

125

125

224,6

172,8

>0,95

400

25

2

94

94

224,6

173,9

>0,95

400

25

2

94

94

300

224,6

173,7

>0,95

400

25

2

94

320

264,7

207,2

>0,95

400

25

2

340

298,8

229,7

>0,95

400

25

2

360

271,6

230,5

>0,95

400

25

380

298,8

230,6

>0,95

400

25

Sterowanie

A

A

VA

A

6

19,80

3,5 – 5,0

500

1,25

6

19,80

3,5 – 5,0

500

1,25

160

6

19,80

3,5 – 5,0

500

1,25

160

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

200

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

200

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

125

200

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

94

94

160

160

6

19,80

3,5 – 5,0

500

1,25

94

94

160

160

6

19,80

3,5 – 5,0

500

1,25

94

94

94

160

160

6

19,80

3,5 – 5,0

500

1,25

94
125

125
125

94
125

125
125

160

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

200

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

2

125

125

125

125

200

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

2

125

125

125

125

200

200

8

26,40

3,5 – 5,0

500

1,25

(1) SpręŜarki FLA + wentylatory FLA
(2) Prąd rozruchowy największej spręŜarki + 75% prądu znamionowego innej spręŜarki + prąd znamionowy wentylatorów
(3) Współczynnik mocy przesunięcia spręŜarek w warunkach znamionowych (12/7°C - 35°C; 40/45 °C - 7°C)
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Podzespoły elektryczne
Wszystkie połączenia elektryczne zasilania i interfejsu zostały przedstawione na schemacie elektrycznym dostarczanym
wraz z maszyną.
Monter musi podłączyć do zasilania następujące elementy:
Przewody zasilania (osobna rurka)
Przewody połączeń wewnętrznych i interfejsu (osobna rurka)
- Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny o odpowiednich parametrach (patrz dane elektryczne).

Instalacja elektryczna
Obwód zasilania:
Podłączyć przewody zasilające do zacisków wyłącznika głównego znajdującego się w skrzynce elektrycznej
maszyny. Panel dostępowy musi mieć otwór o odpowiedniej średnicy dla uŜywanego przewodu i jego
uszczelnienia. MoŜna równieŜ uŜyć elastycznej rurki, w której poprowadzony będzie przewód zasilania
trójfazowego oraz przewód uziemiający.
Nigdy nie naleŜy dopuszczać, aby do miejsca połączenia dostała się woda.
Obwód sterowania:
KaŜde urządzenie z tej rodziny wyposaŜone jest w dodatkowy transformator 400/ 230 V. Do podłączenia zasilania
do układu sterowania nie jest zatem wymagany Ŝaden inny przewód.
Tylko w przypadku gdy wymagany jest opcjonalny osobny zbiornik akumulacyjny, urządzenie elektryczne
zapobiegające zamarzaniu musi być podłączone do zasilania osobno.

Grzałki elektryczne
Urządzenie wyposaŜone jest w grzałkę elektryczną zapobiegającą zamarzaniu, podłączaną bezpośrednio do parownika.
W kaŜdym układzie znajduje się równieŜ grzałka elektryczna zapobiegająca zamarzaniu podłączona do spręŜarki; jej
zadaniem jest utrzymanie ciepła oleju, co zapobiega mieszaniu się ciekłego czynnika chłodniczego z olejem w
spręŜarce. Działanie grzałek elektrycznych zapobiegających zamarzaniu jest gwarantowane pod warunkiem stałego
zasilania prądem. Jeśli nie ma moŜliwości pozostawienia maszyny podłączonej do zasilania w czasie przerwy
w eksploatacji w sezonie zimowym, naleŜy zastosować co najmniej dwie z procedur opisanych w rozdziale „MontaŜ”
w punkcie „Zabezpieczenie przeciwzamroŜeniowe parownika i wymiennika ciepła z odzyskiem ciepła”.

Zasilanie elektryczne pomp
Na Ŝądanie w tych wersjach urządzenia, w których jest to moŜliwe, moŜna zainstalować zestaw umoŜliwiający
sterowanie pompami za pośrednictwem mikroprocesora. W takim wypadku wymagany jest dodatkowy obwód
sterowania.

Obwód sterowania pompą wody
Podłączyć zasilanie cewki stycznika sterowania do zacisków 27 i 28 (pompa nr 1) oraz 401 i 402 (pompa nr 2) na liście
zaciskowej M3, a następnie podłączyć stycznik do obwodu zasilającego o takim samym napięciu jak cewka stycznika
pompy. Zaciski podłączane są do „czystego” styku mikroprocesora.
Parametry styku mikroprocesora:
Napięcie maksymalne:
250 V AC
NatęŜenie maksymalne: 2 A (obciąŜenie rezystancyjne) – 2 A (obciąŜenie indukcyjne)
Norma referencyjna:
EN 60730-1
Instalacja elektryczna opisana powyŜej umoŜliwia automatyczne sterowanie pompami wody za pomocą mikroprocesora.
Zgodnie z zasadami dobrej praktyki do termomagnetycznego wyłącznika automatycznego pompy naleŜy podłączyć
„czysty” styk stanu, a następnie połączyć go szeregowo z czujnikiem przepływu.

Przekaźniki alarmu - Instalacja elektryczna
Urządzenie wyposaŜone jest w wyjście cyfrowe typu „czysty” styk, które umoŜliwia zmianę stanu po kaŜdym wystąpieniu
alarmu w jednym z obiegów czynnika chłodniczego. Źródło tego sygnału naleŜy podłączyć do zewnętrznego alarmu
(obraz, dźwięk) lub do systemu BMS, aby monitorować jego działanie. Patrz schemat instalacji elektrycznej urządzenia.

Zdalne włączanie/wyłączanie urządzenia - Instalacja elektryczna
Urządzenie wyposaŜone jest w wejście cyfrowe, które umoŜliwia zdalne sterowanie. Do tego wejścia moŜna podłączyć
włącznik czasowy, wyłącznik automatyczny lub system BMS. Po zamknięciu styku mikroprocesor rozpoczyna sekwencję
rozruchu: najpierw włączana jest pierwsza pompa wody, a następnie spręŜarki. Kiedy styk zostaje otwarty,
mikroprocesor rozpoczyna sekwencję wyłączania urządzenia. Styk musi być „czysty”.

Podwójna nastawa – Instalacja elektryczna
Funkcja podwójnej nastawy umoŜliwia zmianę nastawy urządzenia między dwoma wartościami wstępnie zdefiniowanymi
w sterowniku urządzenia za pośrednictwem wyłącznika automatycznego. Przykładem zastosowania jest wytwarzanie
lodu w nocy i standardowa praca w ciągu dnia. Podłączyć wyłącznik automatyczny lub włącznik czasowy między
zaciskami 5 i 21 listwy zaciskowej M3. Styk musi być „czysty”.

D – 504 C – 09/12 B – PL - 28/64

Funkcja resetowania nastawy zewnętrznego dopływu wody – Instalacja elektryczna
(opcja)
Lokalną nastawę maszyny moŜna zmienić za pomocą zewnętrznego sygnału analogowego 4-20 mA. Po włączeniu tej
funkcji mikroprocesor umoŜliwia zmianę nastawy z lokalnej ustawionej wartości na inną, róŜniącą się o minimum 3°C od
nastawy. Wartość 4 mA odpowiada róŜnicy wynoszącej 0°C, 20 mA odpowiada warto ści nastawy plus maksymalna
róŜnica.
Przewód sygnałowy naleŜy podłączyć bezpośrednio do zacisków 35 i 36 listwy zaciskowej M3.
Przewód sygnałowy musi być ekranowany i nie moŜna kłaść go w pobliŜu przewodów zasilających, aby nie doszło do
zakłóceń w działaniu sterownika.

Ograniczenie parametrów urządzenia – Instalacja elektryczna (opcja)
Mikroprocesor urządzenia umoŜliwia ograniczenie wydajności w zaleŜności od dwóch róŜnych kryteriów:
- Ograniczenie obciąŜenia: ObciąŜenie moŜna zmieniać za pośrednictwem sygnału zewnętrznego z zakresu od 4
do 20 mA przesyłanego z układu BMS.
Przewód sygnałowy naleŜy podłączyć bezpośrednio do zacisków 36 i 37 listwy zaciskowej M3.
Przewód sygnałowy musi być ekranowany i nie moŜna kłaść go w pobliŜu przewodów zasilających, aby nie
doszło do zakłóceń sterownika.
- Ograniczenie natęŜenia prądu: ObciąŜenie urządzenia moŜna zmieniać za pośrednictwem sygnału z zakresu od
4 do 20 mA z urządzenia zewnętrznego. W takim przypadku ograniczenie natęŜenia prądu musi zostać tak
ustawione w mikroprocesorze, aby moŜliwe było przesłanie wartości prądu pomierzonego i ograniczenie jej.
Przewód sygnałowy naleŜy podłączyć bezpośrednio do zacisków 36 i 37 listwy zaciskowej M3.
Przewód sygnałowy musi być ekranowany i nie moŜna kłaść go w pobliŜu przewodów zasilających, aby nie
doszło do zakłóceń sterownika.
Wejście cyfrowe umoŜliwia włączenie ograniczenia natęŜenia w dowolnej chwili. NaleŜy podłączyć włącznik lub
łącznik czasowy („czysty” styk) do zacisków 5 i 9.
Uwaga: nie ma moŜliwości włączenia jednocześnie dwóch opcji. Włączenie jednej funkcji powoduje wyłączenie
drugiej.
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Rysunek 13 - Połączenia wykonane przez uŜytkownika do listwy zaciskowej M3
interfejsu

N

N

N
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9

5

15

39

35

36

37

Ograniczenie obciąŜenia/natęŜenia prądu (4-20 mA)

L

Czujnik przepływu w trybie odzysku ciepła

L

Wł. pompy nr 1

L

5

Wspólny sygnał analogowy (4-20 mA)

401 402 407 408 409 410

Pomijanie wartości nastawy (4-20 mA)

426 427

Alarm zewnętrzny

28

Dodatkowe rozszerzenie
umoŜliwiające resetowanie nastawy
wody oraz ograniczenie urządzenia

Wł. ograniczenia natęŜenia prądu

27

Alarm pompy nr 2

26

Dodatkowe rozszerzenie
dla obwodu sterowania
pompą

Alarm pompy nr 1

25

59

Alarm ogólny

58

Zdalne włączanie/wyłączanie

21

Podwójna nastawa

23 5

Czujnik przepływu przez parownik

8

Dodatkowe
rozszerzenie dla
trybu odzysku
ciepła

Wł. pompy nr 2

Podstawowe połączenia urządzenia

Działanie
Obowiązki operatora
Przed uruchomieniem urządzenia operator powinien zostać odpowiednio przeszkolony i zaznajomić się z działaniem
systemu. Oprócz przeczytania niniejszej instrukcji operator musi zapoznać się z treścią instrukcji obsługi mikroprocesora
oraz schematem elektrycznym — pozwoli to zrozumieć sekwencję rozruchu, obsługę, sekwencję wyłączania i sposób
działania wszystkich urządzeń zabezpieczających. NaleŜy uwaŜnie zapoznać się z treścią instrukcji układu sterowania
spręŜarką VFD.
Podczas pierwszego rozruchu maszyny obecny jest upowaŜniony przez producenta technik, który odpowie na wszelkie
pytania i udzieli instrukcji co do prawidłowych procedur obsługi.
Operator musi prowadzić zapis parametrów roboczych wszystkich podłączonych urządzeń. Poza tym naleŜy prowadzić
zapis wszystkich czynności wykonywanych w ramach konserwacji okresowej i serwisu.
Jeśli operator zauwaŜy, Ŝe parametry pracy są nieprawidłowe, powinien skontaktować się z autoryzowanym działem
obsługi technicznej.

Opis urządzenia
To urządzenie ze skraplaczem chłodzonym powietrzem składa się z następujących podzespołów głównych:
- SpręŜarka:
Nowoczesna spręŜarka o konstrukcji jednośrubowej z rodziny Fr3100 jest
półhermetyczną spręŜarką, w której gazowy czynnik z parownika zapewnia
chłodzenie silnika, pozwalając na optymalną eksploatację niezaleŜnie od
obciąŜenia. Układ smarowania olejem nie wymaga zastosowania pompy; siłą
napędową przepływu jest róŜnica ciśnienia ssania i tłoczenia. Wtrysk oleju poza
smarowaniem łoŜysk kulkowych skutkuje równieŜ uszczelnieniem śruby, co pozwala
na realizację procesu spręŜania.
- Wodny wymiennik ciepła: Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z bezpośrednim odparowaniem we wszystkich
modelach; działa jako parownik, gdy urządzenie działa w trybie chłodzenia, oraz
jako skraplacz, gdy urządzenie działa w trybie pompy ciepła.
- Powietrzny wymiennik ciepła: Wymiennik ciepła z gęstym uŜebrowaniem, rurami wewnętrznie uŜebrowanymi,
roztłaczanymi bezpośrednio w lamele otwarte o wysokiej efektywności; działa jako
parownik, gdy urządzenie działa w trybie chłodzenia, oraz jako skraplacz, gdy
urządzenie działa w trybie pompy ciepła.
- Wentylatory:
Wysokosprawny wentylator osiowy. UmoŜliwia cichą pracę systemu, równieŜ
podczas regulacji.
- Zawór rozpręŜny:
W urządzeniu standardowym zainstalowany jest zawór rozpręŜny, sterowany
elektronicznym urządzeniem zwanym sterownikiem, optymalizującym jego pracę.
- Zawór 4-drogowy:
UmoŜliwia kierowanie czynnika w linii tłocznej spręŜarki do powietrznego
wymiennika ciepła (w trybie chłodzenia) wodnego wymiennika ciepła (w trybie
ogrzewania wody).
- VFD:
Jest to urządzenie elektroniczne umoŜliwiające regulację obrotów spręŜarki w
sposób ciągły i zapewniające modulację obciąŜenia z zachowaniem maksymalnej
efektywności.
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Opis cyklu chłodzenia
Niskotemperaturowy gazowy czynnik chłodniczy z parownika jest zasysany przez spręŜarkę, a przepływając omywa
silnik elektryczny, schładzając go. Następnie gaz ulega spręŜeniu, jednocześnie mieszając się z olejem dopływającym z
odolejacza. Wprowadzany olej słuŜy do nawilŜania zarówno uszczelnienia między śrubą a płaszczem, jak i między śrubą
a wirnikiem.
Mieszanka oleju z czynnikiem pod wysokim ciśnieniem jest wprowadzana do wysokosprawnego, odśrodkowego
odolejacza, gdzie następuje oddzielenie oleju od czynnika chłodniczego. Olej gromadzący się w dolnej części odolejacza
jest wskutek róŜnicy ciśnień wtłaczany z powrotem do spręŜarki, natomiast czysty czynnik chłodniczy przepływa do
skraplacza, gdzie przegrzane pary czynnika ulegają schłodzeniu i zaczynają się skraplać. Następnie czynnik ulega
dochłodzeniu.
Ciepło pobrane z czynnika w fazach odbierania ciepła przegrzania, skraplania oraz dochładzania jest przekazywane do
powietrza zewnętrznego — w trybie chłodzenia, lub do wody — której temperatura w wyniku wymiany ciepła wzrasta —
w trybie ogrzewania.
Przechłodzony czynnik przepływa przez wysokosprawny filtr osuszacz, a następnie dociera do elementu rozpręŜnego
(zaworu rozpręŜnego), na którym ma miejsce spadek ciśnienia skutkujący częściowym odparowaniem ciekłego czynnika
chłodniczego.
W efekcie niskociśnieniowa, niskotemperaturowa mieszanka cieczowo-gazowa dopływa do parownika, gdzie następuje
odbieranie ciepła potrzebnego do jej odparowania.
Po równomiernym rozdzieleniu mieszanki w rurach parownika z bezpośrednim odparowaniem następuje wymiana ciepła
z chłodzoną wodą (w trybie chłodzenia), przez co temperatura wody ulega obniŜeniu, lub z powietrzem zewnętrznym
(w trybie pompy ciepła) aŜ do momentu, gdy dojdzie do całkowitego odparowania czynnika chłodniczego i jego
przegrzania.
Po uzyskaniu stanu pary przegrzanej czynnik chłodniczy opuszcza parownik i jest ponownie zawracany do spręŜarki,
gdzie cykl powtarza się od nowa.
W urządzeniu z pompą ciepła wodny wymiennik ciepła moŜe słuŜyć do chłodzenia (w trybie chłodzenia) lub ogrzewania
(w trybie pompy ciepła) przepływającej przez niego wody. W celu realizacji obu funkcji (które oczywiście nie mogą być
przeprowadzane jednocześnie, dlatego konieczny jest wybór Ŝądanego trybu pracy) wodny wymiennik ciepła musi
działać jako parownik (w trybie chłodzenia) lub jako skraplacz (w trybie pompy ciepła). Uzyskuje się to dzięki działaniu
specjalnego zaworowi (zawór 4-drogowy) zaprojektowanemu tak, aby kierował medium z odolejacza do powietrznego
wymiennika ciepła (w trybie chłodzenia) lub do wodnego wymiennika ciepła (w trybie ogrzewania), dzięki czemu mógłby
on działać jako skraplacz oraz aby łączył drugi wymiennik ciepła (wodny wymiennik ciepła w trybie chłodzenia oraz
powietrzny wymiennik ciepła w trybie pompy ciepła) z linią ssawną spręŜarki, dzięki czemu mógłby on działać jako
parownik. RóŜnica w objętości wewnętrznej między powietrznym wymiennikiem ciepła a wodnym wymiennikiem ciepła
sprawia, Ŝe niezbędne staje się zainstalowanie w obiegu elementu (zbiornika cieczy) wyrównującego róŜnice w objętości
cieczy w obu trybach pracy.
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Rysunek 14 - Cykl chłodniczy

Valvola ritegno
Attacco 1/4" SAE
Valvola di sicurezza
Valvola di espansione
Pressostato alta pressione
Spia passaggio liquido
Pressostato bassa pressione
Trasduttore alta pressione
Rubinetto linea liquido
Rubinetto di aspirazione (optional)
Rubinetto di mandata
Rubinetto di carica 1/4" SAE
Direzione fluido in refrigerazione
Direzione fluido in riscaldamento

Zawór zwrotny
Przyłącze 1/4" wg SAE
Zawór bezpieczeństwa
Zawór rozpręŜny
Wyłącznik wysokiego ciśnienia
Wziernik cieczy
Wyłącznik niskiego ciśnienia
Przetwornik wysokiego ciśnienia
Zawór linii cieczy
Zawór linii ssawnej (opcja)
Zawór linii tłocznej
Zawór do napełniania 1/4" wg SAE
Kierunek przepływu medium — chłodzenie
Kierunek przepływu medium — ogrzewanie
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Opis cyklu chłodniczego z częściowym odzyskiem ciepła
Niskotemperaturowy gazowy czynnik chłodniczy z parownika jest zasysany przez spręŜarkę, a przepływając omywa
silnik elektryczny, schładzając go. Następnie gaz ulega spręŜeniu, jednocześnie mieszając się z olejem dopływającym z
odolejacza.
Mieszanka oleju z czynnikiem pod wysokim ciśnieniem jest wprowadzana do wysokosprawnego, odśrodkowego
odolejacza, gdzie następuje oddzielenie oleju od czynnika chłodniczego. Olej nagromadzony w dolnej części odolejacza
jest wskutek róŜnicy ciśnień zawracany do spręŜarki. Jednocześnie czysty czynnik chłodniczy przepływa do wymiennika
częściowego odzysku ciepła, gdzie ulega schłodzeniu — jego temperatura przegrzania ulega obniŜeniu, natomiast
ogrzaniu ulega woda krąŜąca w wymienniku ciepła. Z wylotu wymiennika ciepła płynny czynnik jest kierowany przez
zawór 4-drogowy, następnie wpływa do powietrznego wymiennika ciepła (w trybie chłodzenia) lub do wodnego
wymiennika ciepła (w trybie pompy ciepła), gdzie ulega skropleniu i dochłodzeniu, jednocześnie ogrzewając powietrze
zewnętrzne (wentylacja wymuszona) lub wodę.
Przechłodzony czynnik przepływa przez wysokosprawny filtr osuszacz a następnie dociera do elementu rozpręŜnego, na
którym ma miejsce spadek ciśnienia skutkujący częściowym odparowaniem ciekłego czynnika chłodniczego.
W efekcie niskociśnieniowa, niskotemperaturowa mieszanka cieczowo-gazowa jest wprowadzana do wodnego (w trybie
chłodzenia) lub powietrznego (w trybie pompy ciepła) wymiennika ciepła, gdzie następuje odbieranie ciepła potrzebnego
do jej odparowania.
Po równomiernym rozdzieleniu mieszanki w rurach wymiennika ciepła z bezpośrednim odparowaniem następuje
wymiana ciepła z chłodzoną wodą (w trybie chłodzenia), przez co temperatura wody ulega obniŜeniu, lub z powietrzem
zewnętrznym (w trybie pompy ciepła) aŜ do momentu, gdy dojdzie do całkowitego odparowania czynnika chłodniczego i
jego przegrzania.
Po uzyskaniu stanu pary przegrzanej czynnik chłodniczy opuszcza wymiennik ciepła i jest ponownie zawracany do
spręŜarki, gdzie cykl powtarza się od nowa.

Sterowanie obiegiem częściowego odzysku ciepła oraz zalecenia dotyczące
instalacji
Układ częściowego odzysku ciepła jest dostępny zarówno w trybie chłodzenia, jak i w trybie pompy ciepła, i nie jest
objęty zarządzaniem ani sterowaniem urządzenia. W celu zapewnienia optymalnych parametrów i niezawodności
eksploatacji monter powinien stosować się do poniŜszych wskazówek:
1. Na przewodzie wlotowym kaŜdego wymiennika ciepła załoŜyć filtr mechaniczny.
2. Zainstalować zawory odcinające umoŜliwiające odłączenie wymiennika ciepła od układu na czas nieaktywności
lub konserwacji systemu.
3. Zainstalować zawór spustowy umoŜliwiający opróŜnienie wymiennika ciepła w przypadku, gdy istnieje ryzyko
spadku temperatury powietrza poniŜej 0°C w okresach przerw w eksploatacji urz ądzenia.
4. Zainstalować elastyczne złącza antywibracyjne na przewodach wlotowym i wylotowym obiegu wody w układzie
odzysku ciepła, tak aby utrzymać hałas i wibracje na moŜliwie najniŜszym poziomie.
5. Nie obciąŜać złączy wymiennika ciepła cięŜarem przewodów rurowych układu odzysku ciepła. Złącza przewodów
wodnych wymienników nie mają nośności wystarczającej do przeniesienia cięŜaru rurociągów.
6. W przypadku obniŜenia się temperatury odzysku ciepła poniŜej poziomu temperatury otoczenia zalecane jest
wyłączenie pompy obiegowej wody układu odzysku ciepła po upływie 3 minut od wyłączenia ostatniej spręŜarki.
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Rysunek 15 - Opis cyklu chłodniczego z częściowym odzyskiem ciepła

Valvola ritegno
Attacco 1/4" SAE
Valvola di sicurezza
Valvola di espansione
Pressostato alta pressione
Spia passaggio liquido
Pressostato bassa pressione
Trasduttore alta pressione
Rubinetto linea liquido
Rubinetto di aspirazione (optional)
Rubinetto di mandata
Rubinetto di carica 1/4" SAE
Direzione fluido in refrigerazione
Direzione fluido in riscaldamento

Zawór zwrotny
Przyłącze 1/4" wg SAE
Zawór bezpieczeństwa
Zawór rozpręŜny
Wyłącznik wysokiego ciśnienia
Wziernik cieczy
Wyłącznik niskiego ciśnienia
Przetwornik wysokiego ciśnienia
Zawór linii cieczy
Zawór linii ssawnej (opcja)
Zawór linii tłocznej
Zawór do napełniania 1/4" wg SAE
Kierunek przepływu medium — chłodzenie
Kierunek przepływu medium — ogrzewanie

(*) Dane dotyczące wody na wlocie i wylocie podano wyłącznie w celach orientacyjnych. Dokładne dane przyłączy
wodnych wymienników do częściowego odzysku ciepła podano na schematach wymiarowych urządzeń.
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SpręŜarka
SpręŜarka jednośrubowa to półhermetyczna spręŜarka z asynchronicznym, trójfazowym silnikiem dwubiegunowym
bezpośrednio sprzęgniętym z wałem głównym. Gaz zasysany z parownika, zanim dotrze do króćców ssawnych
spręŜarki, omywa uzwojenia silnika elektrycznego, schładzając je. W silniku elektrycznym zainstalowano czujniki
temperatury, które całkowicie pokryto uzwojeniami cewki. Zapewniają one ciągły monitoring temperatury silnika. W
przypadku nadmiernego wzrostu temperatury uzwojeń (120°C) specjalne urz ądzenie zewnętrzne podłączone do
czujników oraz do sterownika elektronicznego, co spowoduje dezaktywację odpowiedniej spręŜarki.
W spręŜarce występują tylko dwa elementy ruchome, i nie ma w niej Ŝadnych innych części poruszających się
mimośrodowo lub naprzemiennie.
Stąd podstawowe podzespoły to wyłącznie wirnik główny oraz satelity odpowiadające za proces spręŜania, o
perfekcyjnie spasowanym uzębieniu.
We wszystkich modelach tej serii zastosowano spręŜarki Fr3100. SpręŜarkę Fr3100 wyposaŜono w jednego satelitę w
górnej części głównej śruby.
Uszczelnienie komory spręŜania zapewnia odpowiednie ukształtowanie kompozytu rozmieszczonego między główną
śrubą a satelitą. Wał główny, z którym sprzęgnięto wirnik główny, jest łoŜyskowany dwoma łoŜyskami kulkowymi.
Skonstruowany w ten sposób układ jest poddany wyrównowaŜeniu zarówno statycznie jak i dynamicznie przed fazą
montaŜu.

Rysunek 16 - Zdjęcie spręŜarki Fr3100
DuŜy otwór dostępowy w górnej części spręŜarki Fr3100 umoŜliwia szybki i łatwy dostęp w celu przeprowadzenia
konserwacji.

Proces spręŜania
Dzięki górnemu satelicie procesy ssania, spręŜania i tłoczenia w spręŜarce jednośrubowej odbywają się w sposób ciągły.
W procesie tym gaz ssawny przedostaje się między profilami wirnika, uzębieniem górnego satelity oraz korpusem
spręŜarki. SpręŜanie czynnika chłodniczego prowadzi do znaczącego obniŜenia objętości. SpręŜony gaz pod wysokim
ciśnieniem jest tłoczony do wbudowanego odolejacza. W odolejaczu mieszanina gazowego czynnika z olejem gromadzi
się w zagłębieniu w dolnej części spręŜarki, skąd olej jest zasysany do podzespołów biorących udział w spręŜaniu w celu
smarowania ich oraz łoŜysk kulkowych.
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1 i 2. Ssanie
Przestrzenie „a”, „b” i „c” głównego wirnika
z jednej strony sąsiadują z komorą ssawną za
pośrednictwem powierzchni czołowej wirnika,
a z drugiej strony są zamknięte uzębieniem
wirnika gwiaździstego. W trakcie obrotów
głównego wirnika długość efektywna rowków
wzrasta. Wzrasta równieŜ odpowiednio
przestrzeń otwarta na komorę ssawną: Proces
wyraźnie ilustruje schemat 1. Po osiągnięciu
przez rowek „a” połoŜenia rowka „b” i „c” jego
objętość wzrasta, co skutkuje wprowadzeniem
par ssawnych do rowka.
Dalszy obrót głównego wirnika powoduje, Ŝe
rowki, uprzednio otwarte na komorę ssawną,
zazębiają się z uzębieniem gwiaździstym.
W ten sposób kaŜdy rowek jest kolejno
uszczelniany przez główny wirnik. Zamknięcie
objętości rowków i odcięcie wymiany czynnika
z komorą ssania kończy proces spręŜania.

A

1.

A

c
b
a

2.

Gaz ssawny

cc
b
aba

3. SpręŜanie
W miarę obrotów głównego wirnika objętość
gazu uwięzionego w rowku zmniejsza się
proporcjonalnie do skracania się długości
rowków.

3.

c
b
a
c
b
a
4. Tłoczenie
Gdy uzębienie wirnika gwiaździstego dotrze
do końca rowka, ciśnienie uwięzionej pary
osiąga wartość maksymalną. Krawędź rowka
zaczyna nachodzić na trójkątny otwór tłoczny.
SpręŜanie kończy się niezwłocznie po dostarczeniu gazu do kolektora tłocznego. Rowek
jest opróŜniany w wyniku oddziaływania
uzębienia wirnika gwiaździstego aŜ do chwili,
gdy jego objętość jest zerowa. Opisany proces
spręŜania powtarza się kolejno dla kaŜdego
rowka/uzębienia gwiazdy.
A

Gaz tłoczony

4.

A

b
a
b
a

Nie pokazano odolejacza

Rysunek 17 - Proces spręŜania
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Sterowanie wydajnością chłodzenia
SpręŜarki są fabrycznie wyposaŜone w układ bezstopniowego sterowania wydajnością chłodzenia.
Suwak odciąŜania redukuje objętość rowka dolotowego i jego rzeczywistą długość. Suwak ten słuŜy do eksploatacji
spręŜarki przy obciąŜeniu minimalnym i maksymalny, oraz we wszystkich pozostałych sytuacjach, w których moŜliwa jest
regulacja wydajności chłodniczej za pomocą inwertera, modulującego obroty śruby (szczegółowe informacje na temat
sposobu działania inwertera zawiera dołączona instrukcja produktu Combivert).
Suwakiem odciąŜania steruje ciśnienie oleju pochodzącego z odolejacza lub olej upuszczany do króćca ssawnego
spręŜarki; spręŜyna zapewnia siłę konieczną do przesunięcia suwaka.
Przepływem oleju sterują dwa róŜne zawory elektromagnetyczne „A” i „B” odpowiednio do sygnałów wejściowych
przesyłanych ze sterownika urządzenia. Elektrozawory są zaworami typu NC (normalnie zamknięte), tzn. przyłoŜenie
sygnału powoduje otwarcie.
Podczas pracy spręŜarki połoŜeniem zaworu steruje ciśnienie w cylindrze.
W urządzeniu z pompą ciepła suwak odciąŜania jest uŜywany wyłącznie do zapewnienia minimalnego obciąŜenia
spręŜarki przy jej rozruchu. To, wraz z obniŜonymi obrotami przy rozruchu, zapobiega pobieraniu przez spręŜarkę cieczy
(która mogłaby spowodować jej uszkodzenie) — nawet w tak skrajnych warunkach, jak podczas zmiany trybu pracy z
chłodzenia na ogrzewanie lub odwrotnie.

B

A
2

1
NC

NC

3

4

5

6

7

Rysunek 18 - Mechanizm sterowania wydajnością spręŜarki Fr3100
1
2
3
4
5
6
7

Zasilanie olejem
Odsysanie oleju na stronę ssawną
OdciąŜanie
ObciąŜanie
Suwak
SpręŜyna
Ciśnienie tłoczenia oddziaływuje na tę stronę tłoka
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B

A

1

6
4

2

5

3

7

a

Siła spręŜyny + ciśnienie tłoczenia > ciśnienie w cylindrze = zawór suwakowy porusza się w kierunku odciąŜania

B

A

1

6
4

2

3

b

5

7

Ciśnienie w cylindrze > ciśnienie tłoczenia + siła spręŜyny = zawór suwakowy porusza się w kierunku obciąŜania

STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ
ObciąŜenie spręŜarki
Olej pod wysokim ciśnieniem jest podawany do cylindra sterowania
wydajnością. Ciśnienie oleju pokonuje opór spręŜyny wspomagany
ciśnieniem tłoczenia działającym na stronę odciąŜającą tłoka, co powoduje
przesuwanie zaworu suwakowego w kierunku połoŜenia maksymalnego
obciąŜenia.
OdciąŜenie spręŜarki
Olej jest usuwany z cylindra sterowania wydajnością. Siła spręŜyny
wspomagana ciśnieniem tłoczenia działającym po stronie odciąŜania tłoka
powoduje przesuwanie zaworu suwakowego w kierunku połoŜenia
minimalnego obciąŜenia.
Pozycja wstrzymania zaworu suwakowego
Zawór suwakowy jest hydraulicznie blokowany w Ŝądanym połoŜeniu.

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY A

1

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY B

Niezasilany
(zamknięty)

Zasilany (otwarty)

Zasilany (otwarty)

Niezasilany
(zamknięty)

Niezasilany
(zamknięty)

Niezasilany
(zamknięty)

Rysunek 19 - Mechanizm ciągłego zmiennego sterowania wydajnością spręŜarki
Fr3100
a
1
2
3
4
5
6
7

OdciąŜanie spręŜarki
Zasilanie olejem
Niezasilany (zamknięty)
Zasilany (otwarty)
Odsysanie oleju
OdciąŜanie
RozpręŜanie się spręŜyny
Ciśnienie tłoczenia oddziaływuje na tę stronę tłoka

b
1
2
3
4
5
6
7

ObciąŜanie spręŜarki
Zasilanie olejem
Zasilany (otwarty)
Niezasilany (zamknięty)
Odsysanie oleju
ObciąŜanie
Ściskanie spręŜyny
Ciśnienie tłoczenia oddziaływuje na tę stronę tłoka
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Sterowanie VFD i powiązane z nim problemy
W urządzeniach opisanych w niniejszej instrukcji zastosowano sterowanie VFD (Variable Frequency Driver)
umoŜliwiające zmianę obrotów spręŜarki, a w konsekwencji, napełnienia czynnikiem chłodniczym, przy zachowaniu
optymalnej efektywności spręŜarki w porównaniu z innymi sposobami odciąŜania.
Na rysunku 20 przedstawiono moc znamionową typowej spręŜarki jednośrubowej w zaleŜności od obciąŜenia
rozwiniętego przez tę spręŜarkę, w klasycznym rozwiązaniu z zastosowaniem suwaków odciąŜania oraz przy zmiennych
obrotach.

130

Potenza Assorbita (%)

115
100
85
70
55
Cassetto di parzializzazione

40

Variazione di velocità

25
25

40

55

70

85

100

115

130

Carico Compressore (%)

Rysunek 20 - Moc znamionowa spręŜarki w zaleŜności od obciąŜenia
Potenza absorbita (%)
Carico compressore (%)
Cassetto di parziallizzazione
Variazione di velocità

Moc znamionowa (%)
ObciąŜenie spręŜarki (5)
Suwak odciąŜania
Zmienne obroty

NaleŜy zwrócić uwagę na moc znamionową, która jest zawsze niŜsza (o nawet 30%) w przypadku wahań obrotów w
porównaniu z zastosowaniem suwaków odciąŜania.
Co więcej, w przypadku wahań obrotów spręŜarka moŜe działać przy obrotach wyŜszych niŜ znamionowe, co powoduje
rozwinięcie obciąŜenia przekraczającego 100%, zwykle niemoŜliwego do osiągnięcia w przypadku stałych obrotów;
dzięki temu odzyskuje się straty związane z niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi (np. niska temperatura zewnętrzna
w trybie pompy ciepła).
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Zasada działania sterowania VFD
Sterownik VFD (znany równieŜ pod nazwą „inwerter”) to urządzenie elektroniczne przeznaczone do płynnej regulacji
obrotów silników indukcyjnych.
W istocie silniki te obracają się z prędkością (mierzoną w obr./min — obrotach na minutę), która jest praktycznie
ustalona, zaleŜy wyłącznie od częstotliwości zasilania (f) oraz liczby zwojów (p), zgodnie z poniŜszym wzorem:

rpm =

f ⋅ 60
p

(w rzeczywistości, aby moŜliwe było generowanie momentu obrotowego przez silnik, obroty muszą być nieznacznie
niŜsze niŜ obliczone powyŜej, zwane obrotami synchronizacji).
Aby moŜliwa była regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego, musi istnieć moŜliwość zmiany częstotliwości
zasilania.
Dzięki sterownikowi VFD jest to moŜliwe. Wychodząc od stałej częstotliwości sieciowej (50 Hz w przypadku krajów
europejskich, 60 Hz w przypadku USA) zmianę realizuje się w trzech krokach:
-

krok pierwszy to prostownik przekształcający prąd przemienny w prąd stały za pośrednictwem mostka diodowego (w
wiodących rozwiązaniach stosuje się mostki z SCR)
krok drugi to naładowanie kondensatorów (magistrala prądowa prądu stałego, zwana równieŜ łączem DC-Link)
krok trzeci oznacza rekonstrukcję prądu przemiennego (prawdziwy inwerter) za pomocą mostka tranzystorowego
(zwykle IGBT) z zastosowaniem zmiennych wartości napięcia i częstotliwości, ustawianych za pośrednictwem układu
sterowania. Napięcie stanowi w istocie wynik wysoko-częstotliwościowej modulacji PWM (w zakresie kilku kHz), z
której pochodzi podstawowy komponent częstotliwości zmiennej (zazwyczaj 0-100 Hz).

Rysunek 21 - Typowy wykres sterownika VFD
Utility grid
Rectifier
DC-Link
Inverter
Motor load

Zasilanie sieciowe
Prostownik
Łącze DC-Link
Inwerter
ObciąŜenie silnika
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Problem z harmonicznymi
Mostek prostownika sterownika VFD wymaga prądu sieciowego, który nie ma idealnie sinusoidalnego przebiegu. W
rzeczywistości, dzięki obecności diod, które są składowymi nieliniowymi, prąd pobierany przez mostek prostownika ma
częstotliwość wyŜszą niŜ częstotliwość zasilania sieciowego. Składowe te są zwane harmonicznymi; składowa 50 Hz jest
definiowana jako podstawowa harmoniczna; drugą harmoniczną jest składowa 100 Hz, trzecią — składowa 150 Hz... itd.

Rysunek 22 - Harmoniczne w sieci
PoniewaŜ mostek prostownika wykrywa wcześniej fazę prądu stałego pobierany prąd jest praktycznie w fazie z
napięciem. PoniŜszy wzór nie ma więc zastosowania

Pact = 3 ⋅ V ⋅ I ⋅ cos ϕ

NIE

PoniewaŜ składowe harmoniczne przewyŜszające podstawową harmoniczną nie mają udziału w mocy czynnej.
Konieczne jest zatem zdefiniowanie kilku wartości:
Współczynnik mocy przesunięcia

DPF = cos ϕ
PF =

Współczynnik mocy

I1
⋅ DPF
I

W przypadku współczynnika mocy pod uwagę bierze się zarówno przesunięcie fazowe, jak i udział harmonicznych,
wyraŜony współczynnikiem podstawowej składowej I1 prądu oraz ogólnej wartości skutecznej. W istocie wyraŜa on, która
część prądu wejściowego jest przekształcana w moc czynną. Warto przy tym dodać, Ŝe brak inwertera lub ogólnie
urządzenia elektronicznego nie zmienia wartości DPF ani PF.
Co więcej, w przypadku wielu płyt elektrycznych pod uwagę bierze się wyłącznie DPF, gdyŜ udziału harmonicznych nie
mierzy się — pomiarowi podlega jedynie tłumienie mocy czynnej i biernej.
Innym wskaźnikiem pomiarowym harmonicznych w sieci jest współczynnik THDi (suma odchyleń harmonicznych, ang.
Total Harmonic Distortion):

THDi =

I 2 − I 12
I 12

W przypadku urządzenia VFD bez ustawień specjalnych odchylenie harmoniczne moŜe osiągnąć wartości
przekraczające 100%.
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W celu obniŜenia udziału harmonicznych (a zatem równieŜ THD) urządzenia prezentowane w niniejszej instrukcji
wyposaŜono w indukcyjność liniową. PoniewaŜ udział harmonicznych zaleŜy od wskaźnika prądu wymaganego przez
sterownik VFD do prądu zwarcia w punkcie połączenia, dla danej instalacji THD waha się odpowiednio do zdolności
tłumienia charakteryzującego urządzenie. Na przykład na rysunku 21 pokazano wartość THD z lub bez indukcyjności
filtra, dla róŜnych wskaźników stosunku prądu VFD do prądu zwarcia w punkcie połączenia.

Rysunek 23 - Udział harmonicznych z i bez indukcyjności liniowej
Wskaźnik prądu zwarcia
THD, bez filtracji
THD, filtracja 100 uH

Wskaźnik prądu zwarcia
THD, bez filtracji
THD, filtracja 100 uH

NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe wartość odchylenia harmonicznego spada w przypadku podłączenia do punktu połączenia
innych odbiorów: im większa masa tych odbiorów, tym mniejsze będzie bieŜące odchylenie. Na rysunku pokazano
łączne odchylenie harmoniczne w punkcie, w którym urządzenie jest podłączone do sieci, zgodnie ze stosunkiem prądu
zwarcia w punkcie połączenia (ISC) a prądem pobieranym przez urządzenie (IL) oraz mocą w procentach pobieraną przez
urządzenie w porównaniu z łączną mocą dostarczaną do sieci w punkcie połączenia.

BieŜące THD %
100% obciąŜenie nieliniowe

BieŜące THD %
100% obciąŜenie nieliniowe
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NaleŜy zwrócić uwagę na sposób generowania przez odchylenie harmoniczne w punkcie połączenia bardzo niewielkich
wartości (poniŜej 5%) w przypadku, gdy prąd zwarcia jest niŜszy niŜ 20-krotność prądu urządzenia. Daje to wartość
procentową nie wyŜszą niŜ 20% łącznego obciąŜenia sieciowego.
W kaŜdym przypadku wprowadzenie odchylenia harmonicznego przez urządzenie naleŜy ocenić pod względem
konkretnego zastosowania. Ponadto naleŜy przeprowadzić szczegółową analizę zasilania sieciowego oraz obciąŜeń.
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Czynności kontrolne przed rozruchem
Informacje ogólne
Po zakończeniu instalacji urządzenia naleŜy skorzystać z poniŜszej procedury kontrolnej w celu potwierdzenia
prawidłowości jej wykonania:

PRZESTROGA
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności kontrolnych naleŜy odłączyć zasilanie urządzenia i odczekać, aŜ
kontrolka LED inwertera zgaśnie.
Nieodłączenie zasilania na tym etapie moŜe skutkować powaŜnymi obraŜeniami ciała operatora, a nawet śmiercią.

Wszystkie połączenia elektryczne obwodów zasilania i spręŜarek, w tym styczniki, naleŜy skontrolować pod względem
sprawności, czystości oraz zamocowania. Mimo Ŝe te czynności kontrolne są wykonywane fabrycznie przed dostawą
kaŜdego z urządzeń, wibracje występujące podczas transportu mogą mimo to spowodować poluzowanie niektórych
połączeń elektrycznych.

PRZESTROGA
Sprawdzić, czy zaciski elektryczne przewodów są prawidłowo zamocowane. Poluzowane kable mogą być źródłem
przegrzania i problemów ze spręŜarką.

Otworzyć zawory: tłoczny, cieczowy, wtrysku cieczy i ssawny (o ile są zainstalowane).

OSTRZEśENIE
Nie uruchamiać spręŜarek, jeśli zamknięte są zawory tłoczny, cieczowy, wtrysku cieczy lub ssawny. Nieotwarcie tych
zaworów moŜe spowodować powaŜne uszkodzenie spręŜarki.

NaleŜy przestawić wszystkie wyłączniki obwodów wentylatorów (od F16 do F20 włącznie oraz od F26 do F30 włącznie)
w połoŜenie włączenia.

WAśNE
Jeśli wyłączniki obwodów wentylatorów pozostaną otwarte, po pierwszym uruchomieniu urządzenia zabezpieczenia
spowodują wyłączenie obu spręŜarek z uwagi na wysokie ciśnienie (w trybie chłodzenia) lub niskie ciśnienie (w trybie
ogrzewania) po uruchomieniu maszyny po raz pierwszy. Zresetowanie alarmu wysokiego ciśnienia wymaga otwarcia
komory spręŜarki i zresetowania mechanicznego czujnika wysokiego ciśnienia.

Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach odłącznika głównego znajdującego się na klamce na drzwiach. Napięcie
zasilania musi być równe napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia. Maksymalna dopuszczalna
tolerancja wynosi ± 10%.
RóŜnica napięcia między trzema fazami nie moŜe przekraczać ± 3%.
Urządzenie jest fabrycznie wyposaŜone w monitor faz wykluczający moŜliwość rozruchu spręŜarek i wentylatorów w
wypadku nieprawidłowej kolejności podłączenia faz. Aby zapewnić bezproblemową eksploatację urządzenia, naleŜy
prawidłowo podłączyć zaciski elektryczne do odłącznika. W przypadku wyzwolenia przez monitor faz alarmu po rozruchu
urządzenia wystarczy po prostu zamienić dwie fazy na zasilaniu odłącznika głównego (zasilaniu całego urządzenia). Nie
wolno podejmować prób zamiany uzwojenia eklektycznego silnika.
Napełnić obieg wody i odpowietrzyć układ, korzystając z najwyŜszego punktu obiegu, jednocześnie otwierając zawór
powietrzny znajdujący się powyŜej płaszcza parownika. Pamiętać o ponownym zamknięciu zaworu po jego napełnieniu.
Ciśnienie obliczeniowe parownika po stronie wody wynosi 10,0 bar. Ciśnienia tego nie wolno nigdy przekraczać.
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WAśNE
Przed przekazaniem maszyny do eksploatacji naleŜy oczyścić układ wodny. Zanieczyszczenia, kamień, osady z korozji i
inne ciała obce mogą gromadzić się wewnątrz wymiennika ciepła, zmniejszając wydajność wymiennika ciepła. MoŜliwe
jest równieŜ występowanie większych strat ciśnienia, co skutkuje zmniejszeniem strumienia przepływu wody. Prawidłowe
uzdatnienie wody zmniejsza ryzyko korozji, erozji, odkładania kamienia itp. Sposób uzdatniania wody naleŜy opracować
lokalnie, uwzględniając typ układu i lokalne parametry wody procesowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub nieprawidłowości w eksploatacji wynikające z
nieprawidłowego uzdatniania wody lub stosowania wody nieuzdatnionej.

Urządzenia z zewnętrzną pompą obiegową wody
Uruchomić pompę wody i sprawdzić szczelność układu wody; w razie potrzeby naprawić. Włączyć pompę wody i
wyregulować przepływ wody tak aby uzyskać obliczeniową wartość spadków ciśnień na parowniku. Ustawić punkt
wyzwalania czujnika przepływu (niedostarczany fabrycznie), aby zapewnić działanie maszyny w zakresie przepływu ± 20%.

Urządzenia z wbudowaną pompą wody
W tej procedurze załoŜono, Ŝe instalacja obejmuje opcjonalny zestaw pompy obiegowej wody (pojedynczy lub
podwójny).
NaleŜy sprawdzić, czy przełączniki Q0, Q1 i Q2 znajdują się w połoŜeniu rozwartym (wyłączone lub „0”). Ponadto naleŜy
równieŜ sprawdzić, czy czujnik termomagnetyczny Q12 w obszarze elektrycznego panelu sterowania znajduje się w
połoŜeniu wyłączonym.
Zamknąć ogólny czujnik blokady drzwi Q10 na płycie głównej, a następnie przestawić przełącznik Q12 w połoŜenie
włączone.

PRZESTROGA
Od tej chwili maszyna jest podłączona do zasilania. Wykonując dalsze czynności, naleŜy zachować szczególną
ostroŜność.
NieuwaŜne prowadzenie dalszych prac moŜe skutkować powaŜnymi obraŜeniami ciała.

Jedna pompa

W celu uruchomienia pompy wody naleŜy przestawić przełącznik Q0 w pozycję włączenia (lub 1) i
odczekać, aŜ na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o włączeniu urządzenia.
Wyregulować strumień przepływu, aŜ do uzyskania obliczeniowego poziomu strat ciśnienia na
parowniku. Wyregulować czujnik przepływu (nie naleŜy do wyposaŜenia), aby zapewnić działanie
maszyny w zakresie przepływu ± 20%.

Dwie pompy

W układzie przewidziano zastosowanie dwu pomp, kaŜdej z niezaleŜnym silnikiem elektrycznym.
KaŜda z pomp stanowi wówczas rezerwę dla drugiej. Rozruch odbywa się za pośrednictwem
mikroprocesora i z uwzględnieniem liczby godzin pracy oraz liczby rozruchów — uruchamiana jest
pompa, dla której wartości te są niŜsze. W celu uruchomienia jednej lub obu pomp wody naleŜy
przestawić przełącznik Q0 w pozycję włączenia (lub 1) i odczekać, aŜ na wyświetlaczu pojawi się
komunikat informujący o włączeniu urządzenia. Wyregulować strumień przepływu, aŜ do
uzyskania obliczeniowego poziomu strat ciśnienia na parowniku. Wyregulować czujnik przepływu
(nie naleŜy do wyposaŜenia), aby zapewnić działanie maszyny w zakresie przepływu ± 20%. W
celu uruchomienia drugiej pompy naleŜy odczekać co najmniej 5 minut od włączenia pierwszej
pompy, a następnie otworzyć przełącznik Q0 i odczekać, aŜ pierwsza pompa zostanie wyłączona.
Ponownie zamknąć przełącznik Q0 w celu uruchomienia drugiej pompy.
Za pośrednictwem klawiatury mikroprocesora moŜna równieŜ ustawić priorytet rozruchu. W celu
uzyskania szczegółowych informacji naleŜy zapoznać się z treścią odpowiedniej instrukcji.

Zasilanie elektryczne
Napięcie zasilania maszyny musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej z tolerancją ± 10%; róŜnica
napięcia między fazami nie moŜe przekraczać ± 3%. NaleŜy zmierzyć napięcie między fazami. Jeśli nie odpowiada ono
podanym limitom, naleŜy skorygować instalację przed uruchomieniem maszyny.

UWAGA
NaleŜy zapewnić odpowiednie napięcie zasilania. Niewłaściwe napięcie zasilania moŜe prowadzić do nieprawidłowości
w działaniu podzespołów sterujących oraz niepoŜądanego wyzwolenia termicznych urządzeń zabezpieczających, a
takŜe do znaczącego skrócenia Ŝywotności styczników i silników elektrycznych.
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RóŜnica napięcia między fazami
W układzie trójfazowym nadmierna róŜnica napięć między fazami prowadzi do przegrzania silnika elektrycznego.
Maksymalna dopuszczalna róŜnica wynosi 3%. Obliczeń dokonuje się następująco:

RóŜnica w %:

VMAX − VAVG
x100 = _____ %
VAVG

AVG = średnia

Przykład: pomiar dla trzech faz wynosi odpowiednio 383, 386 i 392 V; średnia to:

383+386+392 = 387 V
3
stąd róŜnica wyraŜona w procentach wynosi

392 − 387
x100 = 1,29%
387

i mieści się poniŜej dopuszczalnego maksimum (3%)

Zasilanie grzałek elektrycznych
KaŜda spręŜarka jest wyposaŜona w grzałkę elektryczną zlokalizowaną w dolnej części spręŜarki. SłuŜy ona do
ogrzewania oleju smarującego i pozwala oddzielić od niego czynnik chłodniczy.
Dlatego konieczne jest zapewnienie włączenia zasilania grzałek na co najmniej 24 godziny przed planowanym
rozruchem. W celu aktywacji grzałek wystarczy włączyć urządzenie, zwierając wyłącznik główny Q10.
Mikroprocesor wyposaŜono jednak w szereg czujników chroniących przed rozruchem spręŜarki, jeśli temperatura oleju
nie jest co najmniej o 5°C wy Ŝsza od temperatury nasycenia przy danym ciśnieniu.
Przełączniki Q0, Q1, Q2 i Q12 do chwili planowanego rozruchu urządzenia powinny znajdować się w połoŜeniu
wyłączonym (lub „0”).
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Procedura rozruchu
Włączanie urządzenia
1.

Przy zamkniętym przełączniku głównym Q10 sprawdzić, czy przełączniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajdują się w połoŜeniu
wyłączonym (lub „0”), oraz czy przełącznik Q8 znajduje się równieŜ w Ŝądanym połoŜeniu.
2. Zamknąć przełącznik termomagnetyczny Q12 i odczekać na rozruch mikroprocesora oraz układu sterującego.
Sprawdzić, czy temperatura oleju jest wystarczająco wysoka. Temperatura oleju musi być co najmniej 5°C wy Ŝsza
od temperatury nasycenia czynnika chłodniczego w spręŜarce.
Jeśli olej nie jest wystarczająco gorący, nie będzie moŜliwe uruchomienie spręŜarek, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „Oil Heating” (Trwa ogrzewanie oleju).
3. Jeśli urządzenia nie wyposaŜono we wbudowaną pompę wody, uruchomić pompę zewnętrzną.
4. Przestawić przełącznik Q0 w połoŜenie włączenia i odczekać, aŜ na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Unit-On/
Compressor Stand-By” (Urządzenie włączone/spręŜarka w trybie gotowości).
Jeśli urządzenie ma wbudowaną pompę wody, w tym momencie powinno dojść do jej uruchomienia za
pośrednictwem mikroprocesora.
5. Sprawdzić czy straty ciśnienia w wymienniku wodnym odpowiadają wartościom obliczeniowym, a w razie potrzeby
dokonać korekty. Pomiar strat ciśnienia musi zostać przeprowadzony na króćcach do napełniania na dyszach
parownika (wyposaŜenie standardowe). Nie wolno dokonywać pomiaru w miejscach, gdzie pomiar wartości
uwzględnia straty na zaworach i/lub filtrach.
6. Tylko w przypadku pierwszego rozruchu: przestawić przełącznik Q0 do połoŜenia wyłączenia w celu sprawdzenia,
czy pompa wody pozostaje włączona jeszcze przez 3 minuty (procedura dotyczy zarówno wbudowanych, jak i
zewnętrznych pomp obiegowych).
7. Ponownie przestawić przełącznik Q0 w połoŜenie włączenia.
8. Sprawdzić, czy lokalna nastawa temperatury ma Ŝądaną wartość, naciskając przycisk Set.
9. Przestawić przełącznik Q1 w pozycję włączoną (lub 1), aby uruchomić spręŜarkę nr 1.
10. Po uruchomieniu spręŜarki odczekać co najmniej 1 minutę, aŜ parametry układu ustabilizują się. W tym czasie
sterownik wykona szereg czynności mających na celu opróŜnienie parownika (wstępne opróŜnianie) w celu
zapewnienia bezpiecznego rozruchu.
11. Po zakończeniu procesu wstępnego opróŜniania mikroprocesor rozpocznie proces obciąŜania spręŜarki (juŜ
działającej) w celu obniŜenia temperatury wody na wylocie. Prawidłowość działania moŜna zweryfikować,
sprawdzając częstotliwość zasilania oraz prąd płynący z elementu VFD.
12. Sprawdzić ciśnienia odparowania i skraplania czynnika chłodniczego.
13. Sprawdzić, czy doszło do uruchomienia wentylatorów chłodzących w wyniku reakcji na wzrost ciśnienia skraplania
(tryb chłodzenia).
14. Sprawdzić parametry obiegu:
a) Przegrzanie czynnika na ssaniu spręŜarki
b) Przegrzanie czynnika na tłoczeniu spręŜarki
c) Przechłodzenie cieczy wypływającej z bloku skraplacza
d) Ciśnienie parowania
e) Ciśnienie skraplania
Z wyjątkiem temperatury cieczy (wymagającej zastosowania zewnętrznego termometru), wszystkie pozostałe
pomiary moŜna przeprowadzić, odczytując odpowiednie wartości bezpośrednio z wyświetlacza mikroprocesora.
15. Przestawić przełącznik Q2 w pozycję włączoną (lub 1), aby uruchomić spręŜarkę nr 2.
16. Powtórzyć kroki od 10 do 15 dla drugiego obiegu.

Tabela 6 - Typowe parametry robocze w przypadku spręŜarek działających z
wydajnością 100%
Tryb
Chłodzenie
Pompa ciepła

Przegrzanie na ssaniu
4 ± 6 °C
4±6℃

Przegrzanie na tłoczeniu
20 ± 25 ℃
25 ± 30 ℃

Przechłodzenie cieczy
3±6℃
2±5℃

WAśNE
Objawy niedostatecznego napełnienia czynnikiem chłodniczym to: niskie ciśnienie parowania, duŜe przegrzanie na
ssaniu i tłoczeniu (przekraczające wyŜej podane limity), oraz niewielkie przechłodzenie. W takim przypadku naleŜy dany
układ dopełnić czynnikiem R134a. Układ wyposaŜono w króciec do napełniania znajdujący się między zaworem
rozpręŜnym a parownikiem. Układ naleŜy dopełnić aŜ do przywrócenia prawidłowych parametrów pracy.
Po zakończeniu naleŜy pamiętać o ponownym załoŜeniu pokrywy zaworu.
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17. W celu tymczasowego wyłączenia urządzenia (na dzień lub weekend) naleŜy przestawić przełącznik Q0 w
połoŜenie wyłączenia (lub „0”) lub rozewrzeć zdalny stycznik między stykami 58 i 59 listwy zaciskowej M3
(wykonanie instalacji wyłącznika zdalnego leŜy w gestii klienta). Za pośrednictwem mikroprocesora zostanie
aktywowana, trwająca kilka sekund, procedura wyłączania. Po upływie trzech minut od wyłączenia spręŜarek
nastąpi wyłączenie pompy. Nie naleŜy wyłączać zasilania głównego urządzenia — spowoduje to bowiem
dezaktywację grzałek oporowych spręŜarek oraz parownika.

WAśNE
Jeśli urządzenie nie posiada wbudowanej pompy, nie naleŜy wyłączać pompy zewnętrznej przed upływem co najmniej 3
minut od chwili wyłączenia ostatniej spręŜarki. Zbyt wczesne wyłączenie pompy spowoduje wyzwolenie alarmu
przepływu wody.

Wybór trybu pracy
Tryb chłodzenia wybiera się, ustawiając przełącznik Q8 w połoŜeniu 0 (połoŜenie wyłączenia), podczas gdy tryb pompy
ciepła wybiera się, ustawiając przełącznik Q8 w połoŜeniu 1 (połoŜenie włączenia).
Przełączenia moŜna dokonać albo w trakcie pracy spręŜarek, albo po ich wyłączeniu (przełącznik Q0 w pozycji
0/wyłączenia). W pierwszych dwu przypadkach urządzenie zostanie wyłączone za pomocą sterownika i pozostanie
wyłączone przez pewien czas, który moŜna sprawdzić (ustawienie fabryczne to 5 minut), a następnie uruchomić
ponownie w Ŝądanym trybie pracy.

Sezonowe wyłączenie z eksploatacji
18. Przestawić przełączniki Q1 i Q2 w połoŜenie wyłączone (lub „0”) w celu wyłączenia spręŜarek, korzystając z
normalnej procedury odsysania.
19. Po wyłączeniu spręŜarek przestawić przełącznik Q0 w połoŜenie wyłączone (lub „0”) i odczekać, aŜ wbudowana
pompa obiegowa zostanie wyłączona. W przypadku zewnętrznego zarządzania pompą wody odczekać około 3
minuty po wyłączeniu spręŜarek, a przed wyłączeniem pompy.
20. Rozewrzeć przełącznik termomagnetyczny Q12 (połoŜenie wyłączone) wewnątrz sekcji sterowania płytki
elektrycznej, a następnie rozewrzeć wyłącznik główny Q10 w celu całkowitego odcięcia zasilania urządzenia.
21. Zamknąć zawory dolotowe spręŜarki (w razie potrzeby) i zawory na tłoczeniu oraz zawory na przewodach
cieczowych i wtrysku cieczy.
22. Umieścić symbol ostrzegawczy na kaŜdym rozwartym przełączniku, informując o konieczności otwarcia wszystkich
zaworów przed próbą ponownego uruchomienia spręŜarek.
23. Jeśli w układzie nie zastosowano wodnego roztworu glikolu, usunąć wodę z parownika i przewodów łączących,
pozostawiając urządzenie wyłączone z eksploatacji na okres zimy. NaleŜy pamiętać, Ŝe wskutek całkowitego
odłączenia zasilania urządzenia nie mogą działać elektryczne grzałki przeciwzamroŜeniowe. Nie naleŜy
pozostawiać parownika ani przewodów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych w okresie
wyłączenia z eksploatacji.

Rozruch po sezonowym wyłączeniu z eksploatacji
24. Upewnić się, Ŝe wyłącznik główny jest rozwarty, a następnie sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne,
kable, zaciski i śruby są pewnie zamocowane i zapewniają dobre przyleganie styków elektrycznych.
25. Sprawdzić, czy napięcie zasilania maszyny mieści się w zakresie napięcia znamionowego podanego na tabliczce
znamionowej z tolerancją ± 10%, a róŜnica napięcia między fazami nie przekracza ± 3%.
26. Upewnić się, Ŝe wszystkie urządzenia sterujące są w dobrym stanie i zapewniają odpowiednie obciąŜenie termiczne
przy rozruchu.
27. Sprawdzić, czy wszystkie zawory połączeniowe są dobrze dokręcone i nie ma wycieków czynnika chłodniczego.
Ponownie załoŜyć pokrywy zaworów.
28. Sprawdzić, czy przełączniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajdują się w połoŜeniu rozwartym (wyłączone). Włączyć wyłącznik
główny Q10 urządzenia. Pozwoli to włączyć grzałki elektryczne spręŜarek. Odczekać co najmniej 12 godzin, aby
olej uległ ogrzaniu
29. Otworzyć zawory: ssawny, tłoczny, cieczowy i wtrysku cieczy. Ponownie załoŜyć pokrywy zaworów.
30. Otworzyć zawory wodne w celu napełnienia układu i odpowietrzyć parownik przez przeznaczony do tego zawór
zainstalowany na jego płaszczu. Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody z przewodów rurowych.
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Konserwacja systemu
OSTRZEśENIE
Wszystkie rutynowe oraz nietypowe czynności przeprowadzane w urządzeniu muszą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel zaznajomiony z parametrami urządzenia, procedurami eksploatacji i konserwacji, oraz
świadom wymogów odnośnie bezpieczeństwa oraz niebezpieczeństw związanych z obsługą maszyny.

OSTRZEśENIE
Absolutnie zabronione jest usuwanie wszelkich zabezpieczeń z ruchomych podzespołów urządzenia.

OSTRZEśENIE
W przypadku powtarzających się wyłączeń układu w wyniku zadziałania zabezpieczeń naleŜy zbadać i wyeliminować ich
przyczynę.
Zignorowanie nieprawidłowości i ponowny rozruch urządzenia tylko po jego zresetowaniu grozi jego powaŜnym
uszkodzeniem.

OSTRZEśENIE
Z uwagi na zachowanie optymalnych parametrów roboczych urządzenia oraz ochronę środowiska naturalnego naleŜy
napełniać urządzenie wyłącznie czynnikiem chłodniczym i olejem zalecanego typu. Typ oleju i typ czynnika chłodniczego
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje ogólne

WAśNE
Poza czynnościami kontrolnymi zalecanymi w ramach programu rutynowej konserwacji zaleca się okresowe
przeprowadzanie przez wykwalifikowany personel następujących przeglądów:
4 przeglądy rocznie (1 co 3 miesiące) w przypadku urządzeń eksploatowanych przez około 365 dni w roku;
2 przeglądy rocznie (1 przedsezonowy oraz drugi w połowie sezonu) w przypadku urządzeń eksploatowanych przez
około 180 dni rocznie, sezonowo.
1 przegląd rocznie w przypadku urządzeń eksploatowanych przez około 90 dni rocznie (przed pierwszym uruchomieniem
w danym sezonie).

Szczególnie waŜne jest przeprowadzanie podczas pierwszego rozruchu oraz okresowo w trakcie eksploatacji,
rutynowych czynności kontrolnych. Konieczna jest równieŜ weryfikacja ciśnienia ssania i skraplania. Za pośrednictwem
wbudowanego mikroprocesora naleŜy sprawdzić, czy wartości przechłodzenia i przegrzania w układzie są prawidłowe.
Zalecany program rutynowych czynności konserwacyjnych przedstawiono na końcu tego rozdziału, natomiast formularz
ułatwiający zanotowanie parametrów roboczych zamieszczono na końcu instrukcji. Zaleca się notowanie wszystkich
parametrów roboczych urządzenia w odstępie tygodniowym. Tak gromadzone dane okaŜą się przydatne w razie
konieczności wezwania pomocy serwisowej.

Konserwacja spręŜarki

WAśNE
Półhermetyczna konstrukcja spręŜarki eliminuje konieczność okresowej konserwacji jej podzespołów. Jednak w celu
zapewnienia optymalnych parametrów eksploatacji i najwyŜszej wydajności oraz redukcji ryzyka awarii zaleca się
przeprowadzanie po upływie 10 tysięcy godzin pracy kontroli wzrokowej zuŜycia satelity oraz luzów między śrubą główną
a satelitą.
Przegląd taki powinien być wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel.
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Analiza wibracji stanowi dobrą metodę kontroli stanu spręŜarki pod względem zuŜycia mechanicznego.
Zaleca się sprawdzanie odczytów poziomu wibracji tuŜ po rozruchu oraz systematycznie raz do roku. Aby pomiary były
wiarygodne, obciąŜenie spręŜarki musi w przybliŜeniu odpowiadać obciąŜeniu przy poprzednim pomiarze.

Smarowanie
Podzespoły omawianych urządzeń nie wymagają rutynowego smarowania. ŁoŜyska wentylatorów są smarowane stale i
nie jest konieczne przeprowadzanie dodatkowego smarowania.
Olej spręŜarkowy jest olejem syntetycznym i jest wysoce higroskopijny. Dlatego zaleca się ograniczenie jego kontaktu
z powietrzem atmosferycznym podczas przechowywania i w trakcie napełniania. Zaleca się, aby kontakt oleju
z powietrzem trwał nie dłuŜej niŜ 10 minut.
Filtr oleju spręŜarki znajduje się pod odolejaczem (po stronie tłocznej). Zaleca się jego wymianę, gdy straty ciśnienia na
filtrze przekroczą 2,0 bar. Strata ciśnienia na filtrze oleju jest róŜnicą między ciśnieniem tłoczenia spręŜarki a ciśnieniem
oleju. Obydwa parametry dla obu spręŜarek moŜna monitorować za pośrednictwem mikroprocesora.
A
E

B

F

G
C

D

A
B
C
D
E
F
G

Zawór elektromagnetyczny odciąŜania „A”
Wyłącznik wysokiego ciśnienia
Przetwornik wysokiego ciśnienia
Czujnik temperatury oleju/temperatury tłoczenia
Zawór elektromagnetyczny obciąŜania „B”
Przetwornik oleju (niewidoczny)
Filtr oleju

Rysunek 24 - Instalacja urządzeń sterujących spręŜarki Fr3100
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Konserwacja rutynowa
Tabela 7 - Program rutynowej konserwacji
Lista czynności

Ogólne:
Odczytać dane eksploatacyjne (Uwaga 3)
Wzrokowo ocenić urządzenia pod kątem uszkodzeń i/lub poluzowania
połączeń
Skontrolować ciągłość izolacji termicznej
Oczyścić i pomalować (w razie potrzeby)
Przeprowadzić analizę chemiczną wody (6)
Układ elektryczny:
Sprawdzić sekwencję sterowania
Skontrolować zuŜycie stycznika — w razie potrzeby wymienić
Skontrolować mocowanie wszystkich zacisków elektrycznych — w razie
potrzeby dokręcić
Oczyścić wnętrze elektrycznej płytki sterującej
Wzrokowo ocenić stan podzespołów pod kątem śladów przegrzania
Skontrolować działanie spręŜarki oraz grzałek oporowych
Zmierzyć izolację silnika spręŜarki za pomocą przyrządu marki Megger
Obieg czynnika chłodniczego:
Skontrolować szczelność przewodów czynnika chłodniczego
Skontrolować wielkość strat ciśnienia na filtrze osuszaczu
Skontrolować straty ciśnienia na filtrze oleju (Uwaga 5)
Przeprowadzić analizę wibracji spręŜarki
Przeprowadzić analizę kwasowości oleju spręŜarkowego (7)
Sekcje skraplacza:
Oczyścić bloki lamelowe skraplacza (Uwaga 4)
Sprawdzić, czy wentylatory są pewnie zamocowane
Skontrolować stan bloków lamelowych skraplacza — w razie potrzeby
oczyścić za pomocą grzebienia

Co tydzień

Co
miesiąc
(Uwaga 1)

Raz
w roku
(Uwaga 2)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Uwagi:
1. Program czynności konserwacyjnych co miesiąc obejmuje wykonanie wszystkich czynności objętych programem
cotygodniowym.
2. Program czynności konserwacyjnych wykonywanych co roku (lub przed sezonem) obejmuje wykonanie wszystkich
czynności objętych programem cotygodniowym i comiesięcznym.
3. Wartości robocze maszyny naleŜy odczytywać codziennie, co pozwoli na zachowanie ścisłej kontroli nad
eksploatacją urządzenia.
4. W środowisku charakteryzującym się wysokim stęŜeniem zanieczyszczeń w powietrzu moŜe okazać się konieczne
częstsze czyszczenie bloku lamelowego skraplacza.
5. Filtr oleju naleŜy wymienić, gdy strata ciśnienia osiągnie wartość 2,0 bar.
6. NaleŜy sprawdzać, czy nie doszło do rozpuszczenia metali.
7. TAN (Całkowita liczba kwasowa) :
≤0,10: nie jest konieczne podejmowanie Ŝadnych działań
Między 0,10 a 0,19: wymienić filtry antykwasowe i sprawdzić ponownie po
upływie 1000 godzin pracy. Kontynuować wymianę filtrów aŜ do obniŜenia
wskaźnika TAN poniŜej 0,10.

>0,19: Wymienić olej, filtr oleju i filtr osuszacz. Systematycznie kontrolować.

Wymiana filtru osuszacza
Zdecydowanie zaleca się wymianę wkładu filtru osuszacza w przypadku znacznego zwiększenia się strat ciśnienia na
filtrze oraz w przypadku obecności pęcherzyków powietrza we wzierniku, nawet jeśli wartość przechłodzenia mieści się
w dopuszczalnym zakresie.
Wymianę wkładu zaleca się, gdy strata ciśnienia na filtrze osiągnie 50 kPa przy pełnym obciąŜeniu spręŜarki.
Wymiana wkładów jest równieŜ konieczna, gdy wskaźnik wilgoci wziernika zmieni kolor w wyniku nadmiernej wilgotności,
albo w wypadku, gdy okresowy test oleju wykaŜe jego zakwaszenie (wysoką wartość wskaźnika TAN).
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Procedura wymiany wkładu filtru osuszacza

UWAGA
NaleŜy zagwarantować ciągły przepływ wody przez parownik w trakcie prowadzenia czynności konserwacyjnych.
Wystąpienie zakłóceń przepływu wody w trakcie tej procedury prowadzi do zamarzania parownika, a w efekcie do
pęknięcia jego wewnętrznych przewodów.

7. Wyłączyć odpowiednią spręŜarkę, przestawiając przełącznik Q1 lub Q2 w połoŜenie wyłączone.
8. Odczekać, aŜ spręŜarka zostanie zatrzymana, i zamknąć zawór na przewodzie cieczowym.
9. Wyłączyć odpowiednią spręŜarkę, przestawiając przełącznik Q1 lub Q2 w połoŜenie włączone.
10. Za pośrednictwem wyświetlacza mikroprocesora sprawdzić wartość odpowiedniego ciśnienia parowania.
11. Gdy ciśnienie parowania osiągnie wartość 100 kPa, przestawić przełącznik Q1 lub Q2 ponownie, wyłączając
spręŜarkę.
12. Po zatrzymaniu spręŜarki umieścić na przełączniku rozruchowym spręŜarki etykietę informującą o trwającej
konserwacji; pozwoli to zapobiec jej nieumyślnemu włączeniu.
13. Zamknąć zawór ssawny spręŜarki (jeśli jest zainstalowany).
14. Korzystając ze stacji do odzysku czynnika chłodniczego, usunąć nadmiar czynnika chłodniczego z filtru
cieczowego aŜ do zrównania się ciśnienia z ciśnieniem atmosferycznym. Czynnik chłodniczy naleŜy
przechowywać w przeznaczonym do tego, czystym pojemniku.

OSTRZEśENIE
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego nie wolno upuszczać usuniętego czynnika chłodniczego do atmosfery.
NaleŜy korzystać ze stacji do odzysku i przechowywania czynnika chłodniczego.

15. Doprowadzić do wyrównania ciśnień, naciskając zawór pompy próŜniowej zainstalowany na pokrywie filtru.
16. Zdjąć obudowę filtru osuszacza.
17. Wyjąć wkłady filtru.
18. Zainstalować nowe wkłady.
19. ZałoŜyć uszczelkę obudowy. Nie wolno dopuścić, aby olej mineralny przedostał się na uszczelkę filtru, gdyŜ
doprowadzi to do zanieczyszczenia układu. NaleŜy do tego celu uŜywać wyłącznie oleju zgodnego typu (POE).
20. Zamknąć obudowę filtru.
21. Podłączyć pompę próŜniową do filtru i odpompować aŜ do obniŜenia ciśnienia do 230 Pa.
22. Zamknąć zawór pompy próŜniowej.
23. Ponownie napełnić filtr czynnikiem chłodniczym odzyskanym podczas jego opróŜniania.
24. Otworzyć zawór przewodu cieczowego.
25. Otworzyć zawór ssawny (jeśli jest zainstalowany).
26. Uruchomić spręŜarkę, włączając przełącznik Q1 lub Q2.

Wymiana filtru oleju

UWAGA
Układ smarowania ma konstrukcję, która zatrzymuje większość oleju w spręŜarce. Podczas pracy niewielkie ilości oleju
są jednak uwalniane do układu, przedostając się do innych podzespołów wraz z czynnikiem chłodniczym. Ilość nowo
wlewanego oleju powinna stąd odpowiadać raczej ilości oleju usuniętego, niŜ ilości podanej na tabliczce znamionowe;
pozwoli to uniknąć nadmiernego napełnienia olejem podczas rozruchu.
Ilość oleju usuniętego ze spręŜarki naleŜy zmierzyć po uprzednim umoŜliwieniu odparowania czynnika chłodniczego
zawartego w oleju. W celu zredukowania ilości czynnika chłodniczego rozpuszczonego w oleju do minimum zaleca się
włączenie elektrycznych grzałek oporowych i przystąpienie do usuwania oleju dopiero, gdy jego temperatura osiągnie
wartość 35÷45°C.

UWAGA
Wymiana filtru oleju wymaga szczególnie uwaŜnego odzyskania oleju; kontakt oleju z powietrzem atmosferycznym nie
moŜe trwać dłuŜej niŜ około 30 minut (w temperaturach powyŜej -40°C).
W razie wątpliwości naleŜy zbadać kwasowość oleju, lub, jeśli nie jest to moŜliwe, wymienić olej na świeŜy,
przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub w sposób spełniający wymagania producenta.
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Filtr oleju spręŜarki znajduje się pod odolejaczem (po stronie tłocznej). Zdecydowanie zaleca się wymianę filtru, gdy
straty ciśnienia przekraczają 2,0 bar. Strata ciśnienia na filtrze oleju jest róŜnicą między ciśnieniem tłoczenia spręŜarki a
ciśnieniem oleju. Obydwoma parametrami dla obu spręŜarek moŜna sterować za pośrednictwem mikroprocesora.
Wymagane materiały:
Filtr oleju o kodzie 7384-188 dla spręŜarki Fr3100
– Ilość: 1
Kod zestawu uszczelek 128810988
– Ilość: 1
Zgodne oleje:
Mobile Eal Arctic 68
ICI Emkarate RL 68H
Standardowe napełnienie olejem wynosi 13 litrów.

Procedura wymiany filtru oleju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Wyłączyć obie spręŜarki, przestawiając przełączniki Q1 i Q2 w połoŜenie wyłączenia.
Przestawić przełącznik Q0 w połoŜenie wyłączenia, odczekać na wyłączenie pompy obiegowej i otworzyć główny
wyłącznik Q10 w celu całkowitego odcięcia zasilania elektrycznego urządzenia.
Umieścić na rączce głównego wyłącznika etykietę zabezpieczającą przed jego nieumyślnym załączeniem.
Zamknąć zawory ssawny, tłoczny i wtrysku cieczy.
Podłączyć stację do odzysku do spręŜarki i odzyskać czynnik chłodniczy do odpowiedniego, czystego pojemnika.
Odessać czynnik chłodniczy aŜ do uzyskania podciśnienia (względem ciśnienia atmosferycznego). Ilość czynnika
rozpuszczonego w oleju jest teraz ograniczona do minimum.
Spuścić olej w spręŜarce, otwierając zawór spustowy zlokalizowany pod silnikiem.
Zdjąć pokrywę filtru oleju i wyjąc wkład filtru.
ZałoŜyć pokrywę i wewnętrzną tuleję uszczelniającą. Nie smarować uszczelek olejem mineralnym, gdyŜ spowoduje
to zanieczyszczenie układu.
ZałoŜyć nowy wkład filtru.
ZałoŜyć pokrywę filtru i dokręcić śruby. Śruby muszą być dokręcane naprzemiennie i stopniowo kluczem
ustawionym na moment o wartości 60 Nm.
Napełnić olejem przez górny zawór odolejacza. Z uwagi na wysoką higroskopijność oleju estrowego napełnianie
powinno trwać moŜliwie najkrócej. Nie wystawiać oleju estrowego na działanie czynników atmosferycznych na czas
dłuŜszy niŜ 10 minut.
Zamknąć zawór napełniania olejem.
Podłączyć pompę próŜniową i odessać powietrze, uzyskując ciśnienie 230 Pa.
Po uzyskaniu poziomu próŜni podanego powyŜej zamknąć zawór pompy próŜniowej.
Otworzyć zawory tłoczny, ssawny i wtrysku cieczy w układzie.
Odłączyć pompę próŜniową od spręŜarki.
Zdjąć etykietę ostrzegawczą z wyłącznika głównego.
Zewrzeć wyłącznik główny Q10 w celu podłączenia zasilania do urządzenia.
Uruchomić urządzenie, przeprowadzając procedurę rozruchu opisaną powyŜej.
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Strona ssawna
Punkt pomiaru ciśnienia ssania
Punkt spustu oleju
Lokalizacja elektrycznej grzałki oporowej oleju
Czujnik temperatury oleju
Pokrywa filtru oleju
Minimalny poziom oleju
Przetwornik oleju
Maksymalny poziom oleju
Wtrysk cieczy
Korek napełniania olejem

Rysunek 25 – Widok modelu Fr3100 z przodu i z boku
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Napełnianie czynnikiem chłodniczym

UWAGA
Urządzenia są przeznaczone do pracy z czynnikiem R134a. NIE WOLNO więc uŜywać czynników innych R134a.

UWAGA
Podczas dodawania lub usuwania czynnika chłodniczego z układu naleŜy koniecznie zapewnić prawidłowy przepływ
przez wodny wymiennik cieczy przez cały czas uzupełniania/usuwania czynnika. Wystąpienie zakłóceń przepływu wody
w trakcie tej procedury prowadzi do zamarzania parownika, a w efekcie do pęknięcia jego wewnętrznych przewodów.
Uszkodzenia spowodowane zamarzaniem nie podlegają gwarancji.

OSTRZEśENIE
Czynności opróŜniania z czynnika oraz uzupełniania jego poziomu muszą być wykonywane przez techników
dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i korzystających z materiałów odpowiednich dla danego urządzenia.
Prowadzenie czynności konserwacyjnych w niewłaściwy sposób moŜe skutkować niekontrolowanym obniŜeniem
ciśnienia czynnika. Czynnika chłodniczego ani oleju smarującego nie wolno upuszczać do atmosfery ani gleby. NaleŜy
koniecznie wyposaŜyć się w odpowiedni system odzysku.

Urządzenia są dostarczane w pełni napełnione czynnikiem. Jednak w niektórych przypadkach moŜe okazać się
konieczne dodatkowe uzupełnienie czynnika chłodniczego na miejscu instalacji.

OSTRZEśENIE
Zawsze naleŜy zidentyfikować przyczynę utraty czynnika chłodniczego. W razie potrzeby układ naleŜy przed ponownym
napełnieniem naprawić.

Urządzenie moŜna napełniać w dowolnych, stabilnych warunkach obciąŜenia (zalecane jest obciąŜenie w zakresie od 70
do 100%) oraz przy dowolnej temperaturze otoczenia (zalecana jest temperatura wyŜsza niŜ 20°C). Aby mo Ŝliwe było
włączenie kolejnych stopni wentylatorów (i ustabilizowanie ciśnienia skraplania), urządzenie powinno działać przez co
najmniej 5 minut.
Uwaga: Jeśli obciąŜenie oraz liczba włączonych wentylatorów waha się, podobnie zmiany dotyczą dochłodzenia.
Ponowne osiągnięcie stabilizacji wymaga kilku minut pracy. Dochłodzenie nie powinno jednak spaść poniŜej 3°C,
niezaleŜnie od warunków pracy. Wartość dochłodzenia moŜe zmienić się nieznacznie równieŜ w przypadku zmiany
temperatury wody i przegrzania na ssaniu. Wraz ze spadkiem wartości przegrzania następuje spadek dochłodzenia.
W przypadku niedoboru czynnika chłodniczego w urządzeniu moŜe dojść do jednej z dwu następujących sytuacji:
1. Jeśli poziom czynnika chłodniczego jest nieznacznie za niski, przegrzanie na ssaniu jest zawsze wyŜsze niŜ w
normalnych warunkach i zawór jest szeroko otwarty. NaleŜy ponownie napełnić obieg zgodnie z poniŜszą
procedurą napełniania.
2. Jeśli poziom czynnika w urządzeniu jest umiarkowanie niski, w danym obiegu moŜe dojść do aktywacji jednego z
kilku zabezpieczeń niskiego ciśnienia. NaleŜy ponownie napełnić dany obieg zgodnie z procedurą napełniania.
Uwaga: Zbiornik cieczy musi zostać całkowicie napełniony w trybie pompy ciepła, jeśli urządzenie zawiera prawidłową
ilość czynnika.
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Procedura uzupełniania czynnika chłodniczego
1.

W przypadku stwierdzenia niedoboru czynnika chłodniczego naleŜy przed przystąpieniem do uzupełniania ustalić
przyczynę takiej sytuacji. Konieczne jest odszukanie i wyeliminowanie nieszczelności będącej źródłem wycieku.
Niekiedy sprawdzają się barwniki do oleju, ułatwiające jego wykrycie przez swoją widoczność w pobliŜu miejsca
nieszczelności. Niekoniecznie jednak jest to najlepszy sposób poszukiwań. W przypadku nieszczelności średniej i
sporej wielkości moŜe okazać się słuszne poszukiwanie nieszczelności z zastosowaniem wody z mydłem,
natomiast w przypadku drobniejszych uszkodzeń konieczne jest zastosowanie wykrywacza elektronicznego.
Czynnik chłodniczy naleŜy uzupełniać za pośrednictwem zaworu serwisowego zlokalizowanego na przewodzie
ssawnym lub za pośrednictwem zaworu Schradera zlokalizowanego na przewodzie dolotowym do wodnego
wymiennika ciepła.
Czynnik moŜna uzupełniać, gdy obciąŜenie systemu mieści się w zakresie od 25 do 100% wydajności systemu.
Przegrzanie na ssaniu musi mieścić się w zakresie od 4 do 6°C.
Dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego w celu pełnego napełnienia zbiornika cieczy w trybie pompy ciepła.
Wartość dochłodzenia naleŜy sprawdzić, odczytując ciśnienie cieczy oraz temperaturę cieczy w pobliŜu zaworu
rozpręŜnego. Wartość dochłodzenia musi mieścić się w zakresie od 4 do 8°C oraz w zakresie od 10 do 15 °C w
przypadku urządzeń z ekonomizerem. W odniesieniu do powyŜszych wartości dochłodzenie będzie niŜsze przy
obciąŜeniu wynoszącym 75÷100% oraz wyŜsze przy obciąŜeniu wynoszącym 50%.
Gdy temperatura otoczenia przekracza 16°C, wszys tkie wentylatory pozostaną włączone.
Nadmierne przepełnienie układu spowoduje wzrost ciśnienia tłoczenia spręŜarki, co z kolei skutkuje przepełnieniem
przewodów sekcji skraplacza.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Tabela 8 - Ciśnienie / Temperatura
Tabela ciśnień i temperatur dla czynnika R-134a
°C

bar

°C

bar

°C

bar

°C

bar

-14

0.71

12

3.43

38

8.63

64

17.47

-12

0.85

14

3.73

40

9.17

66

18.34

-10

1.01

16

4.04

42

9.72

68

19.24

-8

1.17

18

4.37

44

10.30

70

20.17

-6

1.34

20

4.72

46

10.90

72

21.13

-4

1.53

22

5.08

48

11.53

74

22.13

-2

1.72

24

5.46

50

12.18

76

23.16

0

1.93

26

5.85

52

13.85

78

24.23

2

2.15

28

6.27

54

13.56

80

25.33

4

2.38

30

6.70

56

14.28

82

26.48

6

2.62

32

7.15

58

15.04

84

27.66

8

2.88

34

7.63

60

15.82

86

28.88

10

3.15

36

8.12

62

16.63

88

30.14
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Standardowe czynności kontrolne
Czujniki temperatury i ciśnienia
Urządzenie jest fabrycznie wyposaŜone we wszystkie wymienione poniŜej czujniki. NaleŜy regularnie, korzystając z
przyrządów referencyjnych (manometrów, termometrów), sprawdzać, czy pomiary są prawidłowe; w razie potrzeby
nieprawidłowe wartości naleŜy skorygować, korzystając z klawiatury mikroprocesora. Dobrze skalibrowane czujniki
zapewniają lepszą efektywność urządzenia oraz wydłuŜają jej Ŝywotność.
Uwaga: Pełny opis zastosowań, ustawień i regulacji zawiera instrukcja obsługi i konserwacji sterownika
mikroprocesorowego.
Wszystkie czujniki są wstępnie zmontowane i podłączone do mikroprocesora. Opisy kaŜdego z czujników podano
poniŜej:
Czujnik temperatury wody na wylocie – czujnik ten jest zlokalizowany na króćcu wylotowym parownika i słuŜy do
mikroprocesorowego sterowania obciąŜeniem urządzenia w zaleŜności od obciąŜenia termicznego układu. Pomaga on
równieŜ w ochronie przeciwzamroŜeniowej parownika.
Czujnik temperatury wody na wlocie – czujnik ten znajduje się na króćcu wlotowym parownika i słuŜy do
monitorowania temperatury wody na powrocie.
Zewnętrzny czujnik temperatury powietrza – opcja. Czujnik ten umoŜliwia monitorowanie temperatury powietrza
zewnętrznego na wyświetlaczu mikroprocesora. Ponadto jest on równieŜ uŜywany do pomijania nastawy OAT.
Przetwornik ciśnienia tłoczenia spręŜarki – jest instalowany na kaŜdej spręŜarce i umoŜliwia monitorowanie ciśnienia
tłoczenia oraz sterowanie wentylatorami. W przypadku wzrostu ciśnienia skraplania mikroprocesor steruje obciąŜeniem
spręŜarki, tak aby umoŜliwić jej działanie nawet w przypadku konieczności redukcji przepływu gazowego czynnika przez
spręŜarkę. Ponadto korzystnie wpływa on na logikę sterowania olejem.
Przetwornik ciśnienia oleju – jest instalowany na kaŜdej spręŜarce i umoŜliwia monitorowanie ciśnienia oleju.
Mikroprocesor korzysta z tego czujnika w celu informowania operatora o stanie filtru oleju oraz sposobie działania układu
smarowania. Współpracując z przetwornikami niskiego i wysokiego ciśnienia, chroni on spręŜarkę przed problemami
związanymi z niedostatecznym smarowaniem.
Przetwornik niskociśnieniowy – jest instalowany na kaŜdej spręŜarce i umoŜliwia monitorowanie ciśnienia ssania
spręŜarki oraz alarmów niskiego ciśnienia. Ponadto korzystnie wpływa na logikę sterowania olejem.
Czujnik ciśnienia ssania – jest instalowany na kaŜdej spręŜarce i umoŜliwia monitorowanie temperatury ssania.
Mikroprocesor korzysta z sygnału z tego czujnika do sterowania elektronicznym zaworem rozpręŜnym.
Czujnik temperatury tłoczenia spręŜarki – jest instalowany na kaŜdej spręŜarce i umoŜliwia monitorowanie
temperatury tłoczenia spręŜarki oraz temperatury oleju. Mikroprocesor korzysta z sygnału z tego czujnika do sterowania
wtryskiem cieczy oraz wyłączaniem spręŜarki w przypadku, gdy temperatura tłoczenia osiągnie wartość 110°C. Ponadto
zabezpiecza on spręŜarkę przed zasileniem ciekłym czynnikiem tuŜ po jej rozruchu.
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Arkusz kontrolny
Zalecane jest okresowe notowanie poniŜszych parametrów eksploatacyjnych w celu weryfikacji prawidłowości działania
maszyny. Dane te mogą okazać się równieŜ niezwykle przydatne dla techników wykonujących rutynowe czy mniej
typowe czynności konserwacyjne urządzenia.

Pomiary po stronie wody
Tryb
Nastawa wody lodowej
Temperatura wody na wylocie
Temperatura wody na wlocie
Spadek ciśnienia
Strumień przepływu wody

°C
°C
°C
kPa
3
m /h

Chłodzenie
_________
_________
_________
_________
_________

Pompa ciepła
_________
_________
_________
_________
_________

Pomiary po stronie czynnika chłodniczego
Obwód nr 1

Ciśnienie czynnika
chłodniczego / oleju

Temperatura czynnika
chłodniczego

ObciąŜenie spręŜarki
Liczba aktywnych wentylatorów
Liczba cykli zaworów rozpręŜnych
Ciśnienie parowania

_____
_____
_____
_____

%

bar

Ciśnienie skraplania
Ciśnienie oleju
Temperatura nasycenia (parowania)

_____
_____
_____

bar
bar
°C

Ciśnienie gazu na ssaniu
Przegrzanie na ssaniu
Temperatura nasycenia (skraplania)
Przegrzanie na tłoczeniu
Temperatura cieczy
Dochłodzenie

_____
_____
_____
_____
_____
_____

°C
°C
°C
°C
°C
°C

ObciąŜenie spręŜarki
Liczba aktywnych wentylatorów
Liczba cykli zaworów rozpręŜnych
Ciśnienie parowania

_____
_____
_____
_____

%

bar

Ciśnienie skraplania
Ciśnienie oleju
Temperatura nasycenia (parowania)

_____
_____
_____

bar
bar
°C

Ciśnienie gazu na ssaniu
Przegrzanie na ssaniu
Temperatura nasycenia (skraplania)
Przegrzanie na tłoczeniu
Temperatura cieczy
Dochłodzenie

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Obwód nr 2

Ciśnienie czynnika
chłodniczego / oleju

Temperatura czynnika
chłodniczego

Temperatura powietrza
zewnętrznego
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Pomiary elektryczne
Analiza niezrównowaŜenia napięcia urządzenia:
Fazy:
RS
_____ V

RóŜnica w %:

RT

_____ V

_____ V

VMAX − VAVG
× 100 = _____ %
VAVG

Prąd spręŜarek – fazy:

R

SpręŜarka nr 1
SpręŜarka nr 2
Prąd wentylatorów:

ST

S
_____ A
_____ A

#1
#3
#5
#7
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_____ A
_____ A
_____ A
_____ A

T
_____ A
_____ A

#2
#4
#6
#8

AVG = średnia

_____ A
_____ A
_____ A
_____ A

_____ A
_____ A

Serwis i ograniczona gwarancja
Wszystkie urządzenia są fabrycznie testowane i podlegają 12-miesięcznej gwarancji (licząc od daty pierwszego
rozruchu) lub 18 miesięcznej gwarancji (licząc od daty dostawy).
Urządzenia zostały skonstruowane i opracowane zgodnie z najwyŜszymi normami jakości zapewniającymi wieloletnią
bezawaryjną eksploatację. Istotne jest jednak zapewnienie prawidłowej i systematycznej konserwacji zgodnie z
wszystkimi procedurami wymienionymi w niniejszej instrukcji.
Zdecydowanie zalecane jest podpisanie umowy o konserwację z firmą serwisową mającą autoryzację producenta.
Wykonywanie czynności konserwacyjnych przez wykwalifikowany i dysponujący doświadczeniem personel pozwoli
zapewnić efektywną i bezawaryjną pracę.
Ponadto naleŜy pamiętać, Ŝe urządzenie wymaga okresowej konserwacji równieŜ w okresie gwarancyjnym.
Eksploatacja urządzenia w nieprawidłowy sposób, nieprzestrzeganie zakresów parametrów roboczych oraz
niedopełnienie instrukcji dotyczących konserwacji moŜe spowodować uniewaŜnienie gwarancji.
Aby nie doszło do uniewaŜnienia ustaleń gwarancji, naleŜy przestrzegać poniŜszych warunków:
1. Urządzenie nie moŜe być eksploatowane z pominięciem podanych ograniczeń
2. Napięcie zasilania elektrycznego musi mieścić się w określonym zakresie, nie moŜe ulegać gwałtownym zmianom,
a jego przebieg nie moŜe zawierać harmonicznych.
3. W przypadku zasilania trójfazowego róŜnica napięcia między fazami nie moŜe przekraczać 3%. Do chwili
wyeliminowania problemów z układem elektrycznym urządzenia nie wolno włączać.
4. Niedopuszczalne jest dezaktywowanie lub obchodzenie jakichkolwiek zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych
czy elektronicznych.
5. Woda, którą napełniany jest obieg wodny, musi być czysta i poddana odpowiednim zabiegom uzdatniania. MoŜliwie
jak najbliŜej króćca wlotowego do parownika konieczne jest zamontowanie filtru mechanicznego.
6. O ile nie zostanie to uzgodnione w chwili składania zamówienia, strumień przepływu wody nie moŜe przekroczyć
120% ani być niŜszy niŜ 80% znamionowego strumienia przepływu.
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Okresowe czynności kontrolne oraz uruchamianie urządzeń
pod ciśnieniem
Urządzenia zostały objęte kategorią III wg klasyfikacji ustanowionej Dyrektywą UE PED 97/23/WE.

W przypadku wytwornic naleŜących do tej kategorii pewne regulacje lokalne wymagają okresowych
czynności kontrolnych, które powinna przeprowadzić upowaŜniona do tego jednostka. NaleŜ sprawdzić treść
przepisów lokalnych.
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WaŜne informacje dotyczące uŜytego czynnika chłodniczego
Ten produkt zawiera gazy cieplarniane objęte postanowieniami Protokołu z Kioto. Nie wolno upuszczać tych gazów do
atmosfery.
Rodzaj czynnika chłodniczego
Wskaźnik GWP(1):
(1)GWP =

R134a
1300
wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Ilość czynnika chłodniczego podano na tabliczce znamionowej urządzenia.
W zaleŜności od ustawodawstwa europejskiego lub lokalnego moŜe być wymagane okresowe przeprowadzanie kontroli
szczelności instalacji czynnika chłodniczego. W celu uzyskania dalszych informacji naleŜy skontaktować się z lokalnym
dealerem.

Utylizacja
Urządzenie wykonano z metalu oraz plastiku. Wszystkie te części muszą zostać poddane utylizacji zgodnie
z przepisami lokalnymi w zakresie utylizacji odpadów. Baterie zawierające ołów muszą zostać przekazane do
odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.
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Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian projektowych i konstrukcyjnych w dowolnym czasie bez powiadomienia; z tego
względu rysunek na okładce moŜe być nieaktualny.

Pompy ciepła powietrze/woda z pojedynczą
spręŜarką śrubową
EWYD 260-380AJYNN

Urządzenia firmy Daikin są zgodne
z przepisami europejskimi
gwarantującymi bezpieczeństwo
produktu.

Daikin Europe N.V. bierze udział w Programie
certyfikacji EUROVENT. Produkty
wymieniono w Katalogu produktów
certyfikowanych EUROVENT.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300
B-8400 Ostend – Belgia
www.daikineurope.com
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